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K ØBENHAVN

København er Skandinaviens største hoved-
stad, grundlagt i 1167 af biskop Absalon. I 
dag er København et spirende sted for lev-
ende vækst og stærk kulturel udvikling inden-
for design, kunst og arkitektur. København 
er kendt for sin fremragende livskvalitet og 
betragtes som en af de grønneste og reneste 
hovedstæder i verden. Byen ligger yndefuldt 
og beskyttet med grønne omgivelser og små 
kanaler, der snor sig langs byens gader, før 
de løber ud i inderhavnen. Vandet er så rent, 
at her er sikkert at svømme.

Mellem de yndefulde, arkitektoniske byg- 
ninger der ligger i denne historiske hoved- 
stad, vil du opdage et kulturliv af usædvan-
lig vitalitet og energi. Her ligger verdens 
bedste restauranter med Michelin stjerner, 
samt utallige internationale butikker og gal-
lerier der fremviser værker af Københavns 
kunstsamling.  
I en hovedstad med over en million indbyg-
gere, kan du undslippe folkemængderne til 
en stille strand eller en frodig skov på under 
femten minutter fra indre by. 
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OMR ÅDET

FREDERIKSSTADEN K ASTELLET

Frederiksstaden er et københavnsk bykvarter 
i indre by, der afgænses mellem Bredgade, 
Sankt Annæ Plads, Toldbodgade og dele af 
Store Kongensgade.

,������¿N�DUNLWHNWHQ�1LFRODL�(LJWYHG� WLO� RS-
gave at skabe en moderne by ved Amalien-
borg området. Resultatet blev en rektan-
gulær bydel, der er kendetegnet ved sine 
retvinklede gadeforløb, adelspalæerne og 
bygningsværkernes gennemgående stil. 
Bydelen kulminerer i en centralplads med 
¿UH� HQV� SDO IDFDGHU� RJ� HQ� U\WWHUVWDWXH� DI�
Frederik den Femte. 

Siden Christiansborg Slots brand i 1794 
har kongehuset resideret i central pladsens 
palæer. Frederiksstaden er et hovedværk i 
europæisk rokoko arkitektur.
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0706

*RXUPHWUHVWDXUDQWHQ� 1RPD� HU� EOHYHW� NnUHW� WLO�
verdens bedste restaurant af det britiske Restau-
UDQW� 0DJD]LQH� ¿UH� JDQJH� RJ� KDU� GHVXGHQ� WR� VWMHUQHU� L� 
Michelin Guiden. 

5HQH� 5HG]HSL� HU� N¡NNHQFKHI� Sn� 1RPD�� GHU� H[FHOOHUHU� L�
det nordiske køkken. Der hentes friske råvarer fra Island, 
Færøerne, Grønland og selvfølgelig Danmark, og der 
stilles tårnhøje krav til leverandørerne.
1RPD� OLJJHU� VXYHU QW�SODFHUHW� L� HW� UHQRYHUHW�SDNKXV�Sn�
Christianshavn, helt ud til vandet.

+HOW� QHGH� YHG� YDQGHW� Sn�1\EURJDGH� ¿QGHU� GX� FRFNWDLO-
baren Ruby, der er indrettet som en privat lejlighed med 
masser af charme.

Selv om både beliggenheden og indretningen er eksklusiv, 
er stemningen uprætentiøs og afslappet. De kompetente 
bartendere byder dig velkommen og serverer de mest ud-
søgte cocktails i København. Ruby ligger på listen over 
verdens 50 bedste cocktailbarer. 

AMASS

CLOU *

ERA ORA *

GEIST

GRØNBECH&CHURCHILL*

IDA DAVIDSEN

KADEAU *

KOKKERIET *

LE SOMMERLIER

MARCHAL *

MASH

NOMA **

ORANGERIET

STANDARD 

STUDIO *

HERMAN

RESTAURANT AOC

RUBY COCKTAILBAR

UMAMI

1105

HOLMENS KANAL

* MICHELIN STJERNE

Marchal byder på et helt unikt sammensat og eksklu-
sivt udvalg af nordiske retter med et strejf af fransk 
elegance. Alt sammen orkestreret af den talentfulde 
og Michelin-belønnede køkkenchef Ronny Emborg. 
 
Marchal ligger centralt placeret i det nyrenoverede Hotel 
G·$QJOHWHUUH�Sn�.RQJHQV�1\WRUY��

1nU� VROHQ� VNLQQHU� Sn� .RQJHQV� +DYH� RJ� .¡EHQKDYQ�� HU�
Restaurant Orangeriet et fantastisk sted at spise moderne, 
dansk smørrebrød til frokost. Smørrebrødet er klassisk, 
men med det moderne køkkens lethed og gode råvarer.
Orangeriet er som skabt til en frokost badet i lys, fordi 
de hvidmalede, småsprossede vinduer sidder tæt i den 
nostagiske restaurant. 

Bag Orangeriet står den tidligere gourmet- og konkur-
rence-kok Jasper Kure sammen med sin kæreste Marie 
Legaard.

NOMA RUBY COCK TAIL BAR

MARCHAL OR ANGERIET

Strandgade 0 9 //  14 01  K øbenhavn K Nybrogade 1 0  //  1203 K øbenhavn K

Kongens  Ny tor v  3 4 //  1 05 0 K øbenhavn K Kronpr insessegade 13  //  130 6 K øbenhavn 

RESTAURANTER
  & COCK TAILBARER

Området
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0908

5R\DO� &RSHQKDJHQ·V� ÀDJVNLEVEXWLN� ¿QGHU� GX� Sn� $PDJ-
ertorv på Strøget i hjertet af København. Det tre-etager 
smukke renæssancehus fra 1616 er et af Københavns æld-
ste huse, og Royal Copenhagen har haft butik her siden 
1911.

Butikken viser hele Royal Copenhagens eksklusive sorti-
ment af klassiske såvel som moderne håndmalede por-
FHO QVVHUYLFHU�� ¿JXUHU� RJ� JDYHDUWLNOHU� L� HW� LQVSLUHUHQGH�
miljø, der også inkluderer den anmelderroste The Royal 
Café, hvor der serveres traditionel dansk mad med et nyt 
og moderne tvist.

Illum er en spændende shopping destination som byder 
på de bedste skandinaviske og internationale mærker in-
den for mode, skønhed og design.
Stormagasinet ligger perfekt placeret i hjertet af Køben-
havn på hjørnet af Strøget og Købmagergade - de to store 
gågader i indre by.

Illum blev etableret i 1891 af grosserer A.C. Illum og har 
siden fungeret som et af byens førende stormagasiner med 
fokus på mode, kvalitet og stærke varemærker.

BIRGER CHRISTENSEN

BOTTEGA VENETA

BY MALENE BIRGER

CASA SHOP

GEORG JENSEN

GUCCI

HERMES

HOLLY GOLIGHTLY

ILLUM

ILLUMS BOLIGHUS

ISABEL MARANT

KASSANDRA

LOUIS VUITTON

MAGASIN DU NORD

MARC BY MJ.

MULBERRY

ROYAL COPENHAGEN

RUE VERTE

Birger Christensen er Skandinaviens største mode-, 
pels- og livsstilshus. Her finder du både dame- og 
herretøj, pelse, tasker og sko i eksklusive mærk-
er. Butikken i to etager består af afdelinger med 
henholdsvis pelsvarer og showpiece kreationer, en 
dameafdeling med beklædning og sko og en tilsva-
rende til herremode. Birger Christensen er indbe-
grebet af godt dansk pelsværk i bedste kvalitet og 
design og førende dansk repræsentant for klæder 
af internationalt design.

Rue Verte er en high-end interiør og designbutik 
etableret i 1994. Butikken er beliggende i det histo-
riske hjerte af København omgivet af trendy barer, 
restauranter og eksklusive modebutikker. Her kan 
du udforske den mere end 500 år gamle fredede 
bygning gennem en labyrint af inspirerende udstill-
inger, med et bredt udvalg af eksklusive boligtilbe-
hør. Hvert rum er individuelt møbleret og dekore-
ret ligesom de forskellige rum i et privat hjem.  

ROYAL COPENHAGEN ILLUM

BIRGER CHRISTENSEN RUE VERTE

Amager to r v  0 6 //  1 1 60 K øbenhavn K Amager to r v  1 0  //  1 1 60 K øbenhavn K

Øste rgade 3 8 //  1 1 0 0 K øbenhavn K Ny Øste rgade 1 1  //  1 1 0 1  K øbenhavn K

SHOPPING
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BESKRIVELSE AF
EJENDOMMEN

Store Kongensgade er den længste gade indenfor de gamle volde og er en broget skare af arkitektoniske 

retninger med sine forskelligartede bygninger.

Denne charmerende ejendom fra 1908 med karakteristiske gårde, karnapper og balkoner er beliggende i 
det klassiske kvarter af København, en central placering midt i det pulserende byliv. 
Attraktive forretninger, gode indkøbsmuligheder, hyggelige caféer og restauranter ligger blot et stenkast fra 
ejendommen. Også Københavns kulturelle attraktioner er indenfor gåafstand; Amalienborg, Langelinie og 
1\KDYQ�

Denne klassiske og markante ejendom er beliggende i det mondæne Frederiksstaden som genbo til  
Marmorkirken, hvor den nye metro kommer i 2018.

Ejendommen er bestående af både forhus og baghus med to baggårde. Forhuset har bevaret den  
oprindelige charme med højloftede lokaler, fyldningsdøre og store vinduer med karnapper. 
Baghuset har en nyere og mere rå stil.  

Størstedelen af ejerlejlighederne sælges uden bopælspligt.
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1312

FORHUS

104 - 184 m2

N o 1B 184 m2

N o 1A  110 m2

N o 2A  114 m2

N o 2B  184 m2

N o 3A  114 m2

N o 3B  184 m2

N o 4A  104 m2

N o 4B  172 m2

Alle indendørs fotos er 3D modeller og de endelige elementer 
og materialer kan derfor variere fra de viste fotos. 

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R�����%� 

1 . s a l  t v .

1 . s a l  t h .

2 . s a l  t v .

2 . s a l  t h .

3 . s a l  t v .

3 . s a l  t h .

4 . s a l  t v .

4 . s a l  t h .



DESIGNLINJEN

Designlinjen til forhuset tager ud-
gangspunkt i den eksisterende atmos-
fære, der allerede er tydelig forankret 
i ejendommens forhus. 
Lejlighedernes herskabelige stil bliver 
bevaret i det omfang det er muligt. 
Der bliver skiftet til nye fyldningsdøre, 
dørkarme og høje fodlister således at 
den klassiske stil ikke går tabt. 

Forhusets store køkken er fra Svane 
med hvide elementer fra deres Unik-
serie og hvid Carrara marmor bord- 
plade, der sammen skaber en elegant 
og tidløs kontrast mod resten af forhu-
sets gamle klassiske bygningsdetaljer.
Alle hårde hvidevarer er fra Siemens 
og vinkøleskab er fra Bosch. Armatur 
og blandingsbatteri med kogende 
YDQG�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�
Twintap serie (se side 36 for billede og 
detaljer af armatur).

Badeværelset vil bestå af smagfulde 
O\VH� ÀLVHU� RJ� VWLOUHQW� DUPDWXU�� GHU� EL-
drager til at skabe et delikat udtryk og 
den helt rigtige atmosfære til forhusets 
lejligheder. 

1514

Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer kan 
derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R�����%� 
Vinkøleskab fra Bosch.



1716

Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer kan 
derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R���%� 



BADEVÆRELSE

Badeværelset er hvidmalet og med 
loftspots. Her er bruseniche og under 
gulvets italienske klinker fra den nye 
Marvel serie  til Atlas Concorde er 
der installeret vandbåren gulvvarme. 
Vaskesøjle med vaskemaskine og  
tørretumbler fra Siemens.  

Bordplade og håndvask er i hvid core-
top og monteret på et Svane skab med 
to skuffer i 60 cm. Hvidt væghængt toi-
let og alle armaturer i krom af mærket 
Cassøe.   

1918

Produktfoto fra leverandør Cassøe Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer kan 
derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R�����%� 

Armatur i modellen XT 4210 i krom 
fra Cassøe



FORHUS
1 SAL TV.

Skøn veldisponeret lejlighed med herskabelig køkken-alrum og højt til loftet, fyldningsdøre, plankegulve og 
høje fodpaneler. Stort hvidt Svane køkken med Carrara marmorbordplade der vender mod stuen. Alle hårde 
hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane 
PHG�NRJHQGH�YDQG�RJ�HW�EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Stue, spiseafdeling og køkken ligger i åben forbindelse og fungerer som lejlighedens helt centrale midtpunkt. 
I forlængelse af stuen ligger et stort værelse, der kan bruges som kontor eller børneværelse.

Lejligheden har yderligere et stort master bedroom med egen udgang til privat altan mod baggården. Ele-
JDQW�RJ�WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG�O\VH�LWDOLHQVNH�ÀLVHU��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��EUXVHQLFKH��VSRWV�RJ�Y JK QJW�
toilet. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.  IHC-anlæg installeres i lejligheden. 
 

Funktionel og veldisponeret lejlighed, der henvender sig til par, børnefamilier eller egoisten som ønsker at bo 
centralt i indre by.

Værelse

Værelse

V/T
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Entre

Hovedtrappe

2120

No1 A Vær el s er

1. s a l  t v 3 110 m2 
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FORHUS
1 SAL TH .

+HUVNDEHOLJ�OHMOLJKHG�PHG�WR�VWXHU�HQVXLWH��KYRUDI�GHQ�VW¡UVWH�VWXH�HU�RPGDQQHW�WLO�ÀRW�KYLGW�VSLVHN¡NNHQ�IUD�
Svane med Carrara marmorbordplade og stor samtaleø. Her er der plads til mindre spiseafdeling og direkte 
udgang til privat balkon mod baggård. Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved 
køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et blandingsbatteri i samme 
VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH��
Stuen ligger i forlængelse af køkkenet med dobbeltdøre og har et stort viduesparti, der giver et dejligt lysind-
fald til rummet. 

To store børneværelser, kontor og meget stort master bedroom - alle vender mod den private baggård.
(OHJDQW�� O\VW�RJ� WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG� LWDOLHQVNH�ÀLVHU�� VSRWV��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��Y JK QJW� WRLOHW�RJ�
vaskefaciliteter. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. 
Lejligheden har endvidere de klassiske detaljer såsom højt til loftet, fyldningsdøre, plankegulve og høje gulv- 
paneler. Lejligheden har også fælles elevator via bagtrappe. IHC-anlæg installeres i lejligheden.

(Q�VWRU�ÀRW�RJ�YHOGLVSRQHUHW�KHUVNDEVOHMOLJKHG��SHUIHNW�WLO�E¡UQHIDPLOLHQ�HOOHU�WLO�SDUUHW��GHU�¡QVNHU�VLJ�HQ�
særlig lejlighed  med masser af plads, centralt beliggende i indre by. 

Værelse

Elevator

Værelse Værelse Kontor

Køkken
Spisestue & Stue

Badeværelse

Balkon
Entre

V/T

Bagtrappe

2322

No1B Vær el s er S a m let  a r ea l

1. s a l  t h 6 184 m2 

N



FORHUS
2 SAL&3 SAL TV.

Skøn veldisponeret lejlighed med stor karnap der giver lejligheden et fantastisk lysindfald. Stort herskabelig 
køkken-alrum med højt til loftet, fyldningsdøre, plankegulve og høje fodpaneler. Hvidt stilrent køkken fra 
Svane med Carrara marmorbordplade der vender mod stuen. Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøle- 
skab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et bland-
LQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Stue, spiseafdeling og køkken ligger i åben forbindelse og fungerer som lejlighedens helt centrale midtpunkt. 
I forlængelse af stuen ligger et stort værelse der kan bruges som kontor eller børneværelse.

Lejligheden har yderligere et stort master bedroom med egen udgang til privat altan mod den hyggelige 
EDJJnUG��(OHJDQW�RJ�WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG�LWDOLHQVNH�ÀLVHU��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��EUXVHQLFKH��VSRWV��
væghængt toilet og vaskefaciliteter.  Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.  
IHC-anlæg installeres i lejligheden.

Funktionel og veldisponeret lejlighed med dejligt lysindfald, der henvender sig til par, børnefamilier eller 
egoisten som ønsker at bo centralt i indre by.

Værelse

Værelse
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Entre

Hovedtrappe

2524

No2 A No3 A Vær el s er S a m let  a r ea l

2 . s a l  t v 3 . s a l  t v 3 114 m2 

N



FORHUS
2 SAL&3 SAL TH .

+HUVNDEHOLJ�OHMOLJKHG�PHG�WR�VWXHU���HQVXLWH��KYRUDI�GHQ�VW¡UVWH�VWXH�HU�RPGDQQHW�WLO�ÀRW�KYLGW�VSLVHN¡NNHQ�IUD�
Svane med Carrara marmorbordplade og stor samtaleø. Her er der plads til mindre spiseafdeling og direkte 
udgang til privat balkon mod baggård. Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved 
køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et blandingsbatteri i samme 
VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH��
Stuen ligger i forlængelse af køkkenet med dobbeltdøre og har et stort vinduesparti der giver et dejligt lysind-
fald til rummet. 

To store børneværelser, kontor/gæsteværelse og meget stort master bedroom - alle vender mod den private 
EDJJnUG�(OHJDQW�� O\VW�RJ� WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG� LWDOLHQVNH�ÀLVHU�� VSRWV��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��Y JK QJW�
toilet og vaske- faciliteter. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. 
Lejligheden har endvidere de klassiske detaljer såsom højt til loftet, fyldningsdøre, plankegulve og høje gulv-
paneler. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Lejligheden har også fælles elevator via bagtrappe.

(Q�VWRU�ÀRW�RJ�YHOGLVSRQHUHW�KHUVNDEVOHMOLJKHG��SHUIHNW�WLO�E¡UQHIDPLOLHQ�HOOHU�WLO�SDUUHW�GHU�¡QVNHU�VLJ�HQ�V UOLJ�
lejlighed  med masser af plads, centralt beliggende i indre by.  

Værelse

Elevator

Bagtrappe

Værelse Værelse Kontor

Køkken
Spisestue & Stue

Badeværelse

Balkon
Entre

2726

No2 B No3B Vær el s er S a m let  a r ea l

2 . s a l  t h 3 . s a l  t h 6 18 4 m2 

N



FORHUS
4SAL TV.

Skøn veldisponeret lejlighed med stort vinduesparti og balkon der giver lejligheden et fantastisk lysindfald 
og enestående udsigt mod Marmorkirken. Stort herskabeligt køkken-alrum med højt til loftet, fyldningsdøre, 
plankegulve og høje fodpaneler. Hvidt stilrent køkken fra Svane med Carrara marmorplade. Alle hårde hvide-
varer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med 
NRJHQGH�YDQG�RJ�HW�EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Stue, spiseafdeling og køkken ligger i åben forbindelse og fungerer som lejlighedens helt centrale midtpunkt. 
I forlængelse af stuen ligger et stort værelse, der kan bruges som kontor eller børneværelse.

Lejligheden har ydeligere et stort master bedroom med egen udgang til privat altan mod den hyggelige 
EDJJnUG��(OHJDQW�RJ�WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG�LWDOLHQVNH�ÀLVHU��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��EUXVHQLFKH��VSRWV��
væghængt toilet og vaskefaciliteter.  Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.  
IHC-anlæg installeres i lejligheden.

Funktionel og veldisponeret lejlighed med dejligt lysindfald og enestående udsigt. Henvender sig til par, 
børnefamilier eller egoisten som ønsker at bo centralt i indre by.
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No 4 A Vær el s er S a m let  a r ea l

4 . s a l  t v 3 10 4 m2 

N



FORHUS
4SAL TH .

+HUVNDEHOLJ�OHMOLJKHG�PHG�WR�VWXHU���HQVXLWH��KYRUDI�GHQ�VW¡UVWH�VWXH�HU�RPGDQQHW�WLO�ÀRW�KYLGW�VSLVHN¡NNHQ�IUD�
Svane med Carrara marmorbordplade og stor samtaleø. Herfra er der plads til mindre spiseafdeling og 
direkte udgang til privat balkon mod baggård. Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. 
Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et blandingsbatteri i 
VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH��
Stuen ligger i forlængelse af køkkenet med dobbeltdøre og har et stort vinduesparti, der giver et dejligt lysind-
fald til rummet. 

To store børneværelser, kontor og meget stort master bedroom - alle vender mod den private baggård.
(OHJDQW�� O\VW�RJ� WLGO¡VW�EDGHY UHOVH�PHG� LWDOLHQVNH�ÀLVHU�� VSRWV��YDQGEnUHQ�JXOYYDUPH��Y JK QJW� WRLOHW�RJ�
vaskefaciliteter. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. 
Lejligheden har endvidere de klassiske detaljer såsom højt til loftet, fyldningsdøre, plankegulve og høje gulv-
paneler. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Lejligheden har også fælles elevator via bagtrappe.

(Q�VWRU�ÀRW�RJ�YHOGLVSRQHUHW�KHUVNDEVOHMOLJKHG��SHUIHNW�WLO�E¡UQHIDPLOLHQ�HOOHU�WLO�SDUUHW�GHU�¡QVNHU�VLJ�HQ�V UOLJ�
lejlighed  med masser af plads, centralt beliggende i indre by.  

Værelse

Bagtrappe

Værelse Værelse Kontor

Køkken Spisestue & Stue

Badeværelse

V/T

Balkon
Entre

Elevator
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No 4 B Vær el s er S a m let  a r ea l

4 . s a l  t h 6 172 m2 

N



OPHOLDSRU M INKL .  E NTRE

K ØKKE N

HÅRDE HVIDE VARE R

BAD & TOILET

+YLGPDOHW��8GYDOJWH�Y JÀDGHU�JUnPDOHW

(JHWU VSODQNHJXOY�����[����PP��KYLGROLHUHW
Faldende længder

Svane køkken, Unik hvid, grebsløse

Carrara marmor, 20 mm

1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDSV��NURP

4XRRNHU��1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDSV��NURP

Blanco Andano 500

Siemens, EH631BE18E

Siemens, HB75GB560J

Siemens, KI38VV20

6LHPHQV��61��(���(8

Gerson, stål

Bosch, KTW18V80

6LHPHQV��:0��(���'1

6LHPHQV��:7��(���'1
 

Hvidmalet

Opsat over håndvask

$WODV�&RQFRUGH�0DUYHO������[�����PP��&DODFDWWD�H[WUD

1HGK QJWH�ORIWHU�PHG�VSRWV

Ifö Sign Art m/soft close

Svane, hvid, grebsløse

&DVV¡H�1HZIRUP�;7������NURP�

&DVV¡H�1HZIRUP�;7�������NURP

Vægge & lofte : 

Gulve :

Køkkenelementer :

Bordplade : 

Blandingsbatteri : 

Quooker :

Vask : 

Induktionskogeplade :

Indbygningsovn : 

Køle-/fryseskab : 

Opvaskemaskine : 

Emhætte : 

Vinskab : 

Vaskemaskine : 
 
Tørretumbler : 

Vægge og lofter :

Spejl : 

Gulve : 

Indbygget lys : 

Væghængt toilet : 

Vaskemøbel & håndvask :

Brusesæt :

Håndvask armatur : 

MATERIALELISTE
FORHUS

Materialerne til lejlighederne er valgt med udgangspunkt i god kvalitet og rene,
klassiske linjer. Det har været målet at bruge tidløse og gode materialer som sikrer
et solidt og smukt resultat.

3332



Alle indendørs fotos er 3D modeller og de 
endelige elementer og materialer kan derfor 
variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R������'� 

3534

BAGHUS

65 - 135 m2

N o 1D  128 m2

N o 1C  65 m2

N o 2C  65 m2

N o 2D  128 m2

N o 3C  65 m2

N o 3D  130 m2

N o 4C  65 m2

N o 4D  135 m2

1 . s a l  t v .

1 . s a l  t h .

2 . s a l  t h .

2 . s a l  t v .

3 . s a l  t h .

3 . s a l  t v .

4 . s a l  t h .

4 . s a l  t v .



DESIGNLINJEN

Designlinjen tager udgangspunkt i at 
forstærke den industrielle karakter ved 
at bruge arkitektoniske virkemidler til 
at understrege det strømlinede udtryk 
og den oprindelige æstetik og funk-
tion. 

Køkken-alrum holdes åbent for at 
skabe lys og luft, og giver daglys på 
tværs af opholdsrummet. 
Dette giver en spændende dynamik i 
lejlighederne. 

'H�nEQH�N¡NNHQHU�EOLYHU�L�VRUW�HJH¿QHU�
fra Svanes Unik-serie med bordplade i 
JUn�1HUR�$VVROXWR�JUDQLW��.¡NNHQHW�LQ-
tegreres i det åbne rum, således at køk-
kenet giver sig til udtryk for at være 
et møbel. På denne måde skabes en 
unik og rummelig atmosfære, og nye 
måder at bo og indrette sig på opstår.  
Alle hårde hvidevarer bliver leveret fra 
Siemens og vinkøleskab er fra Bosch. 
(Se side 14 for billede af vinkøleskab).  
 
Badeværelset vil bestå af smagfulde  
LWDOLHQVNH� ÀLVHU� RJ� VWLOUHQW� DUPDWXU��
der bidrager til at skabe et delikat ud-
tryk og den helt rigtige atmosfære til 
lejlighederne.  

Ved køkkenvasken er der monteret en 
børnesikret vandhane med kogende 
vand og et blandingsbatteri i samme 
stilrene design fra Quooker.

3736

Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer kan 
derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R������'� 



(W� DI� VRYHY UHOVHUQH� L� /HMOLJKHG� 1R��
1-4 D får fransk altan og vender ud 
mod baggården.

3938

Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer kan 
derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R�����'� 



BADEVÆRELSE

Badeværelset er hvidmalet og med 
loftspots. Her er bruseniche og 
under gulvets italienske klinker fra den 
nye Marvel serie til Atlas Concorde er 
der installeret vandbåren gulvvarme. 
Vaskesøjle med vaskemaskine og  
tørretumbler fra Siemens.

Bordplade og håndvask er i hvid core-
top og monteret på et sort Svane skab 
med to skuffer i 60 cm. 
,� OHMOLJKHG� 1R�� ���� '� L� PDVWHU�
badeværelset bliver badeværelses-  
skabet 100 cm i tilsvarende design.

Hvidt væghængt toilet og alle armatur-
er i krom af mærket Cassøe. Cirkulært 
læderspejl over håndvask.   
 

4140

Alle indendørs fotos er 3D modeller og 
de endelige elementer og materialer 
kan derfor variere fra de viste fotos.

$IELOOHGHW�OHMOLJKHG�HU�1R�����'� 
 

Armatur i modellen XT 4210 i krom 
fra Cassøe. 
Brusersæt i modellen CA 450 i krom 
fra Cassøe. For produktbillede;
henvises til side 18.



BAGHUS
1 SAL TH .

Dejlig lejlighed med rå karakter og store vinduer der giver et unikt dagslys. Lejligheden består af køkken-
alrum med dobbeltdøre ind mod soveværelset. Dobbeltdøren skaber gennemgående daglys på tværs af hele 
lejligheden.

6RUW�N¡NNHQ� L�HJH¿QHU� IUD�6YDQH�PHG�JUn�$VVROXWR�JUDQLWERUGSODGH��$OOH�KnUGH�KYLGHYDUHU� IUD�6LHPHQV�RJ�
vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et 
EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

 Udgang til altan mod stille, charmerende baggård. Elegant og tidløst badeværelse med italienske klinker, 
spots, vandbåren gulvvarme og væghængt toilet. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.
IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

Funktionel lejlighed, der henvender sig til par eller egoisten, som ønsker at bo centralt, men tilbagetrukket 
fra hverdagens travlhed. 

4342

No1C Vær el s er S a m let  a r ea l

1. s a l  t h 2 6 5 m2 
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BAGHUS
1 SAL TV.

Stor lejlighed med rå detaljer, god lofthøjde og store vinduespartier mod den charmerende baggård. 
/HMOLJKHGHQ�EHVWnU�DI�VSLVHN¡NNHQ�L�VRUW�HJH¿QHU�IUD�6YDQH�PHG�WLOK¡UHQGH�ERUGSODGH�L�JUn�$VVROXWR�JUDQLW��
Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børne- 
VLNUHW� YDQGKDQH�PHG� NRJHQGH� YDQG� RJ� HW� EODQGLQJVEDWWHUL� L� VDPPH� VWLOUHQH� GHVLJQ� IUD� 4XRRNHUV� 1RUGLF�
Round Twintap serie.

Åben stue med udgang til privat altan, master bedroom, to værelser hvoraf et har fransk altan.  Lejlig-
hedens store badeværelse er i elegant og tidløst design med italienske klinker, spots, vandbåren gulvvarme og 
væghængt toilet. Gæstetoilet i tilsvarende design og med vaskefaciliteter. Vaskesøjle med vaskemaskine og 
tørretumbler fra Siemens. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

En stor og rumlig lejlighed med rå karakter, perfekt til børnefamilien eller til parret der ønsker sig en særlig 
lejlighed  med masser af plads, tilbagetrukket fra hverdagens travlhed. 

4544

No1 D Vær el s er S a m let  a r ea l

1. s a l  t v 4 128 m2 
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BAGHUS
2 SAL TH .

Dejlig lejlighed med rå karakter og store vinduer der giver et unikt dagslys. Lejligheden består af køkken-
alrum med dobbeltdøre ind mod soveværelset. Dobbeltdøren skaber gennemgående daglys på tværs af hele 
lejligheden.

6RUW�N¡NNHQ� L�HJH¿QHU� IUD�6YDQH�PHG�JUn�$VVROXWR�JUDQLWERUGSODGH��$OOH�KnUGH�KYLGHYDUHU� IUD�6LHPHQV�RJ�
vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et 
EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Udgang til altan mod stille, charmerende baggård. Elegant og tidløst badeværelse med italienske klinker, 
spots, vandbåren gulvvarme og væghængt toilet. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.
IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

Funktionel lejlighed, der henvender sig til par eller egoisten som ønsker at bo centralt, men tilbagetrukket fra 
hverdagens travlhed. 

4746

No2C Vær el s er S a m let  a r ea l

2 . s a l  t h 2 6 5 m2 
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BAGHUS
2 SAL TV.

Stor lejlighed med rå detaljer, god lofthøjde og store vinduespartier mod den charmerende baggård. 
/HMOLJKHGHQ�EHVWnU�DI�VSLVHN¡NNHQ�L�VRUW�HJH¿QHU�IUD�6YDQH�PHG�WLOK¡UHQGH�ERUGSODGH�L�JUn�$VVROXWR�JUDQLW��
Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børne- 
VLNUHW� YDQGKDQH�PHG� NRJHQGH� YDQG� RJ� HW� EODQGLQJVEDWWHUL� L� VDPPH� VWLOUHQH� GHVLJQ� IUD� 4XRRNHUV� 1RUGLF�
Round Twintap serie.

Åben stue med udgang til privat altan, master bedroom, to værelser hvoraf et har fransk altan.  Lejlig-
hedens store badeværelse er i elegant og tidløst design med italienske klinker, spots, vandbåren gulvvarme og 
væghængt toilet. Gæstetoilet i tilsvarende design og med vaskefaciliteter. Vaskesøjle med vaskemaskine og 
tørretumbler fra Siemens. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

En stor og rumlig lejlighed med rå karakter, perfekt til børnefamilien eller til parret der ønsker sig en særlig 
lejlighed  med masser af plads, tilbagetrukket fra hverdagens travlhed. 

4948

No2 D Vær el s er S a m let  a r ea l

2 . s a l  t v 4 128 m2 
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BAGHUS
3 SAL TH .

Dejlig lejlighed med rå karakter og store vinduer der giver et unikt dagslys. Lejligheden består af køkken-
alrum med dobbeltdøre ind mod soveværelset. Dobbeltdøren skaber gennemgående daglys på tværs af hele 
lejligheden.

6RUW�N¡NNHQ� L�HJH¿QHU� IUD�6YDQH�PHG�JUn�$VVROXWR�JUDQLWERUGSODGH��$OOH�KnUGH�KYLGHYDUHU� IUD�6LHPHQV�RJ�
vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et 
EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Udgang til altan mod stille, charmerende baggård. Elegant og tidløst badeværelse med italienske klinker, 
spots, vandbåren gulvvarme og væghængt toilet. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens.
IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

Funktionel lejlighed, der henvender sig til par eller egoisten som ønsker at bo centralt, men tilbagetrukket fra 
hverdagens travlhed. 

5150

No3 C Vær el s er S a m let  a r ea l

3 . s a l  t h 2 6 5 m2 
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BAGHUS
3 SAL TV.

Stor lejlighed med rå detaljer, god lofthøjde og store vinduespartier mod den charmerende baggård. 
/HMOLJKHGHQ�EHVWnU�DI�VSLVHN¡NNHQ�L�VRUW�HJH¿QHU�IUD�6YDQH�PHG�WLOK¡UHQGH�ERUGSODGH�L�JUn�$VVROXWR�JUDQLW��
Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børne- 
VLNUHW� YDQGKDQH�PHG� NRJHQGH� YDQG� RJ� HW� EODQGLQJVEDWWHUL� L� VDPPH� VWLOUHQH� GHVLJQ� IUD� 4XRRNHUV� 1RUGLF�
Round Twintap serie.

Åben stue med udgang til privat altan, master bedroom, to værelser hvoraf et har fransk altan.  Lejlighedens 
store master badeværelse er i elegant og tidløst design med italienske klinker, spots, vandbåren gulvvarme 
og væghængt toilet. Yderligere endnu et stort badeværelse i tilsvarende design og med vaskefaciliteter. Vaske- 
søjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lej-
ligheden er også fælles elevator. 

En stor og rumlig lejlighed med rå karakter, perfekt til børnefamilien eller til parret der ønsker sig en særlig 
lejlighed  med masser af plads, tilbagetrukket fra hverdagens travlhed. 
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No3D Vær el s er S a m let  a r ea l

3 . s a l  t v 4 130 m2 

N



BAGHUS
4SAL TH .

Dejlig lejlighed med rå karakter og store vinduer der giver et unikt dagslys og med udsigt mod Mar-
morkirken.Lejligheden består af køkken-alrum med dobbelt døre ind mod soveværelset. Dobbeltdøren skaber 
gennemgående daglys på tværs af hele lejligheden.

6RUW�N¡NNHQ�L�HJH¿QHU�IUD�6YDQH�PHG�JUn�$VVROXWR�JUDQLW�ERUGSODGH��$OOH�KnUGH�KYLGHYDUHU�IUD�6LHPHQV�RJ�
vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børnesikret vandhane med kogende vand og et 
EODQGLQJVEDWWHUL�L�VDPPH�VWLOUHQH�GHVLJQ�IUD�4XRRNHUV�1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDS�VHULH�

Udgang til altan mod stille, charmerende baggård. Elegant og tidløst badeværelse med italienske klinker, 
spots, vandbåren gulvvarme og væghængt toilet. Vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. 
IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles elevator. 

Funktionel lejlighed, der henvender sig til par eller egoisten som ønsker at bo centralt, men tilbagetrukket fra 
hverdagens travlhed. 

5554

No 4 C Vær el s er S a m let  a r ea l

4 . s a l  t h 2 6 5 m2 
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BAGHUS
4SAL TV.

Stor lejlighed med rå detaljer, god loftshøjde og store vinduespartier mod den charmerende baggård. 
/HMOLJKHGHQ�EHVWnU�DI�VSLVHN¡NNHQ�L�VRUW�HJH¿QHU�IUD�6YDQH�PHG�WLOK¡UHQGH�ERUGSODGH�L�JUn�$VVROXWR�JUDQLW��
Alle hårde hvidevarer fra Siemens og vinkøleskab fra Bosch. Ved køkkenvasken er der monteret en børne- 
VLNUHW� YDQGKDQH�PHG� NRJHQGH� YDQG� RJ� HW� EODQGLQJVEDWWHUL� L� VDPPH� VWLOUHQH� GHVLJQ� IUD� 4XRRNHUV� 1RUGLF�
Round Twintap serie.

Åben stue med udgang til privat altan, master bedroom, to værelser hvoraf et har fransk altan.  Lejlighedens 
store master badeværelse er i elegant og tidløst design med italienske klinker, spots, vandbåren gulvvarme 
og væghængt toilet. Yderligere endnu et badeværelse i tilsvarende design og med separat bryggers, vaskefa-
ciliteter og mulighed for garderobe. IHC-anlæg installeres i lejligheden. Tilhørende lejligheden er også fælles 
elevator. 

En stor og rummelig lejlighed med rå karakter, perfekt til børnefamilien eller til parret der ønsker sig en særlig 
lejlighed  med masser af plads, tilbagetrukket fra hverdagens travlhed. 
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OPHOLDSRU M INKL .  E NTRE

K ØKKE N

HÅRDE HVIDE VARE R

BAD & TOILET

Hvidmalet

(JHWU VSODQNHJXOY�����[����PP��KYLGROLHUHW
Faldende længder

6YDQH�N¡NNHQ��8QLN�VRUW�HJH¿QHU��JUHEVO¡VH

1HUR�$VVROXWR�����PP

1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDSV��NURP

4XRRNHU��1RUGLF�5RXQG�7ZLQWDSV��NURP

Blanco Andano 500

Siemens, EH631BE18E

Siemens, HB75GB560J

Siemens, KI38VV20

6LHPHQV��61��(���(8

Gerson, stål

Bosch, KTW18V80

�6LHPHQV��:0��(���'1

6LHPHQV��:7��(���'1

Hvidmalet

Rundt spejl i læder fra Eichholtz, Ø 60 cm.  Opsat over håndvask

$WODV�&RQFRUGH�0DUYHO������[�����PP��*UH\�6WRQH

1HGK QJWH�ORIWHU�PHG�VSRWV

Ifö Sign Art m/soft close

Svane, sort, grebsløse

&DVV¡H�1HZIRUP�;7������NURP�

&DVV¡H�1HZIRUP�;7�������NURP

Vægge & lofte : 

Gulve :

Køkkenelementer :

Bordplade : 

Blandingsbatteri : 

Quooker :

Vask : 

Induktionskogeplade :

Indbygningsovn : 

Køle-/fryseskab : 

Opvaskemaskine : 

Emhætte : 

Vinskab :

Vaskemaskine : 
 
Tørretumbler : 

Vægge og lofter :

Spejl : 

Gulve : 

Indbygget lys : 

Væghængt toilet : 

Vaskemøbel & håndvask :

Brusesæt :

Håndvask armatur : 

MATERIALELISTE
BAGHUS

Materialerne til lejlighederne er valgt med udgangspunkt i god kvalitet og rene,
klassiske linjer. Det har været målet at bruge tidløse og gode materialer som sikrer
et solidt og smukt resultat.

5958



EJENDOMSMÆGLER
SIESBYE K APSCH

Siesbye Kapsch har gennem de seneste ni år markeret sig som Københavns førende liebhavermægler med spe-
ciale indenfor salg af lejligheder uden bopælspligt, og er i dag blandt de mest foretrukne ejendomsmæglere 
i København.

Siesbye Kapsch
Ny Østergade 3

1101 København K 

T : 33 11 66 22

E : post@skbolig.dk

W : www.skbolig.dk
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Copenhagen Proper ty  Investment
Sølvgade 38E, 1 sal  //  1307 København K  //  Danmark

T : +45 33 36 22 21
E : adm@copi.dk
W : www.copi.dk 
W : www.copidesign.com
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)RWRJUD¿���'DQLHOOH�&��6LJJHUXG
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