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ETAPE 2

ETAPE 1

Dér hvor Irmabyen skifter fra pulserende bydel
til frodig natur ligger PARKKANTEN.
Som en slags naturens forpost markerer de to sammenstillede
bebyggelser sig, med boliger til kræsne beboere med hang til
lækkert design, moderne bekvemmeligheder og ikke mindst
naturens grønne nuancer som nærmeste nabo.

”

PARKKANTEN er udformet så den danner bagtæppe for parken og dermed
forbinder byen og landskabet. Bygningernes østlige facader har morgensol
og lange kig til den grønne park med frodige, høje træmotiver. Den stringente
arkitektur brydes desuden af lodrette vinduesbånd, med en taktfast og
detaljerig rytmik. Facaderne mod vest har store altaner med eftermiddagssol
og kig til Irmabyen – altanerne er placeret over hinanden i lodrette linjer, og
giver på den måde en oplevelse af et mere langstrakt udtryk. Arkitekturen
skaber differentierede lysforhold, både udvendigt på facaderne og ikke mindst
indvendigt i boligerne, særligt i kraft af de indeliggende vinduespartier, de
varme, røde tegl og farvespillet med de mørke, silkematte aluflader.
Mette Julie Skibsholt, Arkitekt MAA og Partner Arkitema Architects
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PARKKANTEN indeholder 98 topmoderne lejligheder i 6 etager. Med en
unik beliggenhed direkte til IrmaByens egen park, har uderum og udsigt
været en vigtig faktor ved skabelsen af dette byggeri. Derfor har boligerne
fra 1. – 6. sal dybe vestvendte altaner, hvor eftermiddags- og aftensolen
kan nydes, ligesom boligerne kan nyde morgen- og formiddagssolen via
østvendte altaner eller fra franske altaner med indadgående dobbelte
døre, der byder lyset, udsigten og det grønne liv fra parken helt indenfor.
Stuelejlighederne har naturligvis også store terrasser mod det frodige
grønne, parkareal mod øst.
Små forskelligartede pladser og rum omkring bebyggelsen skaber
lethed og diversitet til glæde for både PARKKANTENs beboere og byens
øvrige boligejere. Desuden kalder boligernes veldisponerede indre linjer
på inspirerende indretning og æstetik, når livet skal leves bekvemt og
behageligt.

3D visualisering med forbehold for ændringer

Parkkanten set fra øst med parken i ryggen
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3D visualisering med forbehold for ændringer
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Arkitektur i takt
og rødlig tone

De grønne nuancer ligger lige for foden af PARKKANTEN
- med stisystemer og rekreative områder.
En unik oase blandt Irmabyens mange tilbud.

PARKKANTEN er tegnet af Arkitema Architects. Tegnestuen, som blev
født i Århus i 1969, har altid tegnet boliger i ’menneskeskala’ med
lige dele fokus på brugeren, på bygherre og på det omkringliggende
samfund – parametre som alle mødes i PARKKANTEN i en markant
og funktionel arkitektur på kanten af by og park.
Her får arkitekturen lov at spille sammen med landskabet i
et minimalistisk og taktfast formsprog i varme, rødmelerede
tegl. Facadernes komposition med dybtliggende vinduer og
tilbagetrukne partier i murstenene skaber et særligt lodret
skyggespil om dagen og et smukt, flimrende udtryk af lys og
mørke om aftenen.
Altaner og vinduespartier i PARKKANTEN er placeret lodret over
hinanden, og vekslingen mellem husenes smalle og brede vinduer
og glasflader giver et levende spil i skiftet mellem helt mørke,
silkematte aluminiumsflader - et smukt og skulpurelt udtryk er født.
Altanerne, med mørke kompositbelægninger, er udført med fronter
i klart indspændt glas og med sider i matsort glas – delikate finesser,
som er med til at tilføre bygningerne et elegant og stilrent udtryk.

Parkkanten set fra
gårdrummets østlige side.
3D visualisering med forbehold for ændringer
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3D visualisering med forbehold for ændringer

Skøn stemning fra de dybe altaner mod vest.
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Boliger til
skønne hverdage
– med udsigt

Inden for i lejlighederne i PARKKANTEN er rammerne sat
for individuel og personlig indretning. Gedigne materialer
overalt gør, at boligerne fremstår stilfulde og i bedste kvalitet
med store vinduespartier og glasflader.
Lyse plankegulve og gulvvarme skaber nordisk stemning og
giver praktisk rummelighed, og ikke mindst altanerne og
terrasserne til de forskellige boligtyper tilfører lejlighederne
et ekstra uderum til sommerluksus og vinterhygge...
Køkkenerne i PARKKANTEN er fra HTH med smukke og
enkle, hvide flader på overskabe og skuffemoduler, og med
underlimet vask og hvid corestone bordplade. Alle boligens
hårde hvidevarer er fra Siemens. Armaturet er fra Quooker
– forberedt til hot water. Hvis man ønsker at tilkøbe dette.

3D visualisering med forbehold for ændringer
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Den franske altan med dobbeltdøre inviterer parken indenfor.
3D visualisering med forbehold for ændringer
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3D visualisering med forbehold for ændringer

Lyst og stilrent køkken-alrum, ikke mindst på grund af de store vindues- og dørpartier og de lyse trægulve.
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3D visualisering med forbehold for ændringer

Nogle af penthouseboligerne er indrettet
med ekstra badeværelse
i forbindelse med
soveværelset

Malet væg skal alene ses som inspiration. Malede vægge tilbydes ikke som tilvalg.
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Penthouseboliger
med sol på toppen
På 6. sal har PARKKANTEN en særlig etage med penthouseboliger i to plan, som
afsluttes med attraktive, private tagterrasser øverst oppe, hvor udsigten til parken
og landskabet mod øst og til hele Irmabyen mod vest er til at forstå!
De rummelige boliger har store altaner mod vest, præcis som de øvrige lejligheder
i PARKKANTEN, men det private taghus på toppen, med udgang til det ekstra og
eksklusive uderum, gør selvsagt penthouselejlighederne unikke. Hver bolig er
adskilt af en væg i mørkt aluminium, og der er desuden mulighed for etablering af
udekøkken eller opbevaringsrum på de solbeskinnede kvadratmeter.
Om aftenen, når mørket falder på, vil bygningen med sine taghuse fremstå som
lysende, kontrastfyldte elementer, og vil opleves som pejlemærker i det store
landskab. Arkitekturen lever døgnet rundt – på alle etager.

3D visualisering med forbehold for ændringer – OBS udekøkkenet kan købes igennem udekøkken.dk

Udekøkkenet skal alene ses som illustration. Dog er der forberedt med vand og afløb.
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Her ses penthouseboligens østvendte rum
anvendt som spisestue, dette kan dog også
indrettes til værelse
3D visualisering med forbehold for ændringer
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3D visualisering med forbehold for ændringer
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De rummelige boliger har store
altaner mod vest, præcis som de
øvrige lejligheder i PARKKANTEN,
men det private taghus på toppen,
med udgang til det ekstra og
eksklusive uderum, gør selvsagt
penthouselejlighederne unikke.

3D visualisering med forbehold for ændringer
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3D visualisering med forbehold for ændringer

God plads og højt til himlen på penthouseboligernes tilhørende tagterrasser.
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BEMÆRK

P A R K K A N T E N / Materialebeskrivelse
IN VEN D IGT

Vi er nu
byggepro så langt i
cess
ikke læng en, at tilvalg
ere er mu
ligt.

STAN DARD

B EMÆ R K NI NG E R

Rumhøjder

Boligerne udføres med rumhøjder på 250 cm,
enkelte steder sænkes loftet til ca. 230 cm for
at skjule teknik, se bemærkninger.

I badeværelser, toiletter, gangarealer, depotrum
og ved materialeskift i loft eller for at skjule teknik
kan lofthøjden variere ned til ca. 230 cm.

Gulve

Lamel plank eg hvid matlak fra Tarkett.

Ved gulvbelægningsskift og konstruktionsbetingede
samlinger monteres skinne.

Vægge

Betonvægge, gasbeton eller gipsvægge spartles, males med efterfølgende malerbehandling i hvid farve.

Gipslofter i entré og taghus.

Lofter

Spartlede og hvidmalede
betonlofter med synlige spor.

Døre i boligen

Hvide færdigmalede glatte celledøre med
besætning og dørstoppere i rustfrit stål.

Vinduesfalse

Males på samme måde som vægge.

Trapper

I 2-plans lejligheder hvidmalet trævange med
trappetrin som gulv. Værn i hvidt fladstål.

Lejlighedens rum

Døre monteres uden dørtrin, men alu. skinne hvor
det er konstruktivt nødvendigt.

Ved adgang til tagterrasser udføres 2 indvendige
trappetrin i samme materiale som øvrige
trappetrin/gulvet.
Indvendigt træværk

Indvendigt træværk som indfatninger, gerichter,
fodlister, evt. skyggelister, tilsætninger o. lign.
leveres færdigmalet i hvid farve.

Teknik

3D visualisering med forbehold for ændringer

Opvarmning

Fjernvarme, termostatstyret vandbåren gulvvarme, som styres individuelt i hvert rum.

Vand og varme

Målere for aflæsning af forbrug sker i teknikskab/
skakt i de enkelte lejligheder.

Ventilation

Der udføres boligventilation iht. gældende
regler og forskrifter.
Ventilationsanlægget placeres på tag.

Ventilationsføringer føres langs loft og inddækkes
i rørkasse af gips, der spartles og males hvid.
Der lukkes over køkkenskabe med gipsplade samt
males samme farve som vægge.
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P A R K K A N T E N / Materialebeskrivelse
I N V E N D I GT
El og lamper m.v.

STAN DARD
Hver bolig forsynes med HPFI-relæ og
el-gruppetavle.
Individuelle forbrugs elmålere fra ØRSTED
placeres i kælderen.
Indvendige kontakter udføres som LK Fuga.

P A R K K A N T E N / Materialebeskrivelse
BEMÆ RKNINGER
230V for belysning og hårde hvidevarer.

Antennestik

Røgalarm

Hvidevarer (fortsat)

STAN DARD

Køle/fryseskab: KI38VV20

1 stk. stikkontakt til router i teknikskab.
Stikkontakter udføres som panelstik eller forsænket
i væg.

Opvaskemaskine: SN636X02AE

Blandingsbatteri

B EMÆ R K NI NG E R

Kogeplade: ET651FEN1E

Lampeudtag placeres på væg under loft.

Der etableres 1. stk. udvendigt el-udtag på
boligens østvendte terrasse og vestvendte altan.
I penthouseboligerne etableres et el-udtag på
begge tagterrasser.

Telefonstik

IN VEN D IGT

Emhætte: Som Thermex Gemini II udtrækshætte tilsluttet centralsug.

Placering af emhætte og øvrige hvidevarer kan
ikke ændres grundet installationsmæssige forhold.

Quooker Nordic Square.

Overflade, krom.

Der leveres ikke garderobeskabe.

Der kan kun tilkøbes skabe til montage på steder,
hvor det er vist på boligplaner.

Garderobe

I badeværelse indbygges hvide LED spots i loft.

I badeværelse placeres 1 el-udtag over bordplade.

Garderobeskabe

Under overskabe i køkken monteres LED
belysning.

I køkken placeres 3 dobbelte el udtag over køkken
bord.

Badeværelser

Der etableres 1 stk. tomrørs installation til
telefon/antennestik.

Internet og telefon abonnement oprettes
individuelt af boligejer.

Der er desuden forberedt for KAP stik i teknik
skab, for montage af router.

Bemærk der kan forekomme oprettelsesgebyr.

Boligerne er forberedt for modtagelse af
signal fra YouSee med klargjort stik i stue og
soveværelse.

YouSee abonnement oprettes individuelt af
boligejer.
Bemærk der kan forekomme oprettelsesgebyr.

Inventar og bordplade

Skuffeelement som HTH Mono hvid.
Helstøbt bordplade i mat hvid med integreret
firkantet vask.
Spejl monteres over håndvask i hele
bordpladens længde.

Armatur og udstyr

Toilet - væghængt med indbygget cisterne
som Geberit.

Duravit, type D-code

I øvrige opholdsrum er der forberedt for montage af yderligere antennestik.

Gulvafløb som Unidrain.

Lovpligtig røgmelder opsættes i alle boliger.

Der udføres installationer for vaskemaskine og
tørretumbler i badværelse.

Vaskemaskine og tørretumbler medfølger ikke,
men kan tilkøbes.

Bruse armatur som Grohe Rainshower 310
brusesystem m. termostat.

Spek. nr. 27.966

Køkken
Køkkenelementer

Der leveres og opsættes køkkener som HTH
Model Mono hvid, med VH7 ramme.

Brusestang som Grohe Rainshower
Cosmopolitan brusesæt - 160 mm.

Bordplade 10 mm Corestone White.
LED lysskinne under overskabe.

Blandingsbatteri håndvask som Grohe Essence
med bundventil.

Underlimet vask som Intra Omnia 600SF.

4 stk. håndklædekroge i krom.
Der monteres 1 stk. toiletrulleholder i krom.
Dørstop som Randi-Line. Rustfrit stål.

Vægstykke mellem bordplade og overskab
hvidmales i rengøringsvenlig glans.
Hvidevarer

Der leveres og opsættes følgende hårde hvidevarer som Siemens:
Indbygningsovn: HB578ACSOS med pyrolyse.
Kogeplade: ET651FEN1E

Bemærk at udgåede produkter erstattes af
tilsvarende produkter.

Fliser på gulv og i bruseniche som Micron Dark
Gray fra Colour Ceramica. 30x60 cm på gulvet.
10x60 cm på vægge i bruseniche.
Badekabiner leveres med LED spot i loftet
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P A R K K A N T E N / Materialebeskrivelse
EJENDOMMEN
I ØV R I GT

STAN DARD

Facader

Bagmur af beton, isolering iht. gældende
regler samt teglstensmur.

Tag

Tagdækning udføres med tagpap med svejste
samlinger.

Tagterrasser

Taghuse

Belægning som altaner.

P A R K K A N T E N / Materialebeskrivelse
BEMÆRKNINGER
Facadeteglsten W 193
Pakhustegl fra Wienerberger med anthrazit fuge.

Skillevæg mellem tagterrasser udføres i mørk
plade.

Altaner mv.

Stålaltaner med fronter i indspændt glas og
med sider i matsort glas.

Trapperum
indgangsparti m.v.
(fortsat)

Kælder

I kælder etableres parkering til biler, cykler og
teknikrum.

Depotrum

Der er etableret depotrum i kælderen til enkelte
stueplans- og penthouseboliger. Øvrige
lejligheder har depotrum i selv lejligheden.

Elevator

Mod øst og vest etableres fliseterrasse.

Betonfliser i 30x30 cm.

Hegn og begrønning
mellem stueplansboligerne

Terrasserne afgrænses af hegn og begrønning.

Jvf. købsaftalen er begrønning langs hegn til
naboskel fælles- areal, og vedligeholdes af ejerforeningen.

Vinduespartier og lette
facadepartier

Vinduespartier i træ/alu malet fra fabrik.

Belysning

Der henvises til boligplanerne.

Der etableres elevator fra kælder til og med
6. sal.

I trapperum og fordelingsgang til boliger
etableres belysning med sensor og lovmæssig
belysning foran elevator.
I kælder opsættes grundarmaturer.
I gårdrummet leveres orienteringslys som
pullert belysning, og der monteres lamper på
facade ved indgangsdøre.

Udvendige anlæg

Alle vinduespartier og udvendige dørpartier er
DVC- godkendt med min. 3-lags lavenergiruder.

Der udføres lyse akustiklofter.

Porttelefon som Scantron i indgangsparti.

Døre og elevatorstol udføres i rustfrit stål.

Terrasser

Betonvægge i trapperum spartles og males i
hvid farve.

Døre i hele ejendommen forsynes med
låsesystem som Ruko triton 401, hvor den
enkelte beboers nøgle passer til opgangsdør,
kælderdøre, entredør samt postkasse.

Der monteres dørspion i entredør.

Værn til franske altaner i klar glas.

Trapperum
indgangsparti m.v.

B EMÆ R K NI NG E R

Depotrum i kælder aflåses med hængelås
som betjenes med nøglen til lejligheden.

Terrassebrædder i Thermo Wood.

Vinduesrammer og pladesidepartier er i en
mat aluplade, RAL 7021 sortgrå fra Velfac.

STAN DARD

Der etableres porttelefon anlæg ved udvendige
indgangs partier til hver lejlighed.

Penthouseterrasser er forberedt for montage af
udekøkkener med afløbsinstallation og koldtvands-
installation.

Tilbagetrukne taghuse på toppen, med
facadeplader i mørk plade som Equitone
Pictura PA 041.

Skillevæg mellem
tagterrasser

EJ EN D O MMEN
I ØVRIGT

I gårdrummet etableres haveanlæg med legeplads til de mindste.

Begrønning på taghuse

Diverse

Leveres ikke. Illustrationer i salgsmaterialet skal
blot ses som inspiration til begrønning.
Der opsættes postkasse med samme lås som
til hoveddør i opgangens stueniveau.

Der udføres terrazzo trapper med stålværn
med håndliste i sort stål.
Postkasser leveres som Mefa i farve sort, på
sort-malet væg.
I trapperummenes stueniveau udføres terrazzo
fliser i samme overflade som trapperne.

Forbehold
Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen, findes i materialebeskrivelsen. Der tages forbehold for de i
brochuren nævnte materialer. De valgte og nævnte materialer er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Der tages
forbehold for produktændringer, udgåede produkter, projektændringer, ændringer i myndighedskrav, trykfejl og andre
fejl. Der gøres særligt opmærksom på, at der i forbindelse med tilvalg uanset omfang og type vil blive opkrævet et
nærmere fastsat administrationsgebyr for varetagelse af ændringen i boligen. Beløbet vil fremgå af tilvalgskontrakten.
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Boligoversigt

ETAPE 1
ETAPE 2

Situationsplan
IrmaByens park, Kilen
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BOLIGTYPE A STUEN
117 M

2

|

37 M

2

TERRASSE

|

BOLIGTYPE B STUEN
3-4 VÆRELSER

88 M2

Bolig nr. 2, 30, 58, 72

|

27 M2 TERRASSE

|

2-3 VÆRELSER

Bolig nr. 43

ETAPE 1
ETAPE 2

ETAPE 2

Begrønnet område

Begrønnet område
mellem terrasserne

mellem terrasserne

Terrasse

Terrasse

N

N

3.45 m

3.15 m

3.96 m
Soveværelse

3.58 m

3.58 m

Stue

(S)

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

Vask

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

(S)

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

2.56 m

Mulighed for tilkøb
af væg
Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

NORD

B STUE
1:100

Stue / tilvalgsværelse

5.30 m

Køl/frys

Komfur
Komfur/ovn

Terrasse

Ovn

Adgang
til boliger

Ovn i højskab
Vask

Vandrende (LAR)

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

1:100

Inspektionslem
Installationskakt

2.24 m

11.39 m

A STUE
1:100

Stue
6.40 m

3.30 m

Komfur/ovn

Opv

Bad

Køkken / alrum

NORD

Komfur

Ovn i højskab

3.19 m

11.39 m

2.24 m

2.39 m

Køl/frys

Ovn

Opgang

Opv

3.22 m

Opgang

Bad

2.51 m

2.35 m V/T

Ovn

SIGNATURFORKLARING

4.12 m

Mulighed for tilkøb
af væg

2.35 m

(S)

Soveværelse

SIGNATURFORKLARING

Køkken

Nedhæn
Nedhængt
ngt
loft

3.22 m

(S)

Depot

Entré

3.29 m

1.95 m
2.13 m
(S)

Entré
3.19 m
V/T

1.48 m

Teknik

Nedhængt
loft

1.45 m
(S) (S)

(S)
(S)

(S)

1.30 m

(S)

1.84 m

Værelse

3.48 m

2.83 m

Stue / tilvalgsværelse

2.94 m

3.65 m

0m

Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

Adgang til
boliger

1:100

Inspektionslem
Installationskakt

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.

Terrasse

(S)

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

ARKITEMA ARCHITECTS

PARKKANTEN / SIDE 41

BOLIGTYPE D STUEN
120 M2

|

39 M2 TERRASSE

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 44

ETAPE 2

Begrønnet område
mellem terrasserne

Terrasse

N

3.27 m

3.58 m

Værelse

3.48 m

2.83 m

3.70 m

(S)
(S)

1.28 m

1.95 m

Nedhængt
loft

2.35 m

Køkken

Bad
Opv

11.39 m

Depot

V/T

3.29 m

2.13 m

1.35 m
(S) (S)

Terrasse

Entré
3.09 m

2.24 m

Opgang

Stue / tilvalgsværelse

4.12 m

(S) (S) (S) (S)

2.39 m

Soveværelse

3.22 m

SIGNATURFORKLARING
Mulighed for tilkøb
af væg
Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

Fælles område
Stue 6.37 m

3.20 m

Køl/frys

De store terrasser til PARKKANTENs
stuelejligheder har skøn udsigt over
parken – og ligger hævet i forhold til
det tilstødende, frodige terræn.

Komfur
Komfur/ovn

Ovn

Ovn i højskab
Vask

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

1:100

0m

Terrasse

Vandrende (LAR)

1:100

Inspektionslem
Installationskakt

5m
(S)

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

3D visualisering med forbehold for ændringer

Adgang
til boliger

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

PARKKANTEN / SIDE 43

BOLIGTYPE C 1.-5. SAL

BOLIGTYPE A1 1.-5. SAL

107 M

116 M2

2

|

8 M

2

A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 4, 6, 10, 12, 60, 62, 64

|

1 4 M 2 A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 3, 9, 59, 61, 65

ETAPE 1

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 2

Altan

3.85 m

3.69 m

3.21 m

3.41 m

Værelse

3.48 m

2.83 m

3.48 m

3.58 m

Værelse

(S)

1.45 m
(S) (S)

(S) (S)
1.46 m

2.44 m

Bad

2.13 m

2.24 m

11.39 m

Nedhængt
loft

(S)

Køl/frys

Ovn

Altan

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

Komfur
Komfur/ovn

Ovn

Ovn i højskab
Vask

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

1:100

Inspektionslem

Hegn ved private terrasser

N

Vask

Opvaskemaskine

Tilvalgsskab

Altan

Ovn i højskab

Opv

(S)

6.40 m

Køl/frys

Komfur/ovn

Installationskakt

3.30 m

Mulighed for tilkøb
af væg

Komfur

A 1.-5. SAL
1:100

Stue

SIGNATURFORKLARING

N

NORD

2.39 m
3.22 m

C 1.-5. SAL
1:100

3.85 m

(S)

4.12 m

(S)

3.22 m

6.51 m
3.21 m

(S)

Soveværelse

NORD

Soveværelse

Mulighed for tilkøb
af væg
Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

Bad

Opv

Opv
(S)

Køkken

V/T 2.35 m

Depot

Køkken / alrum

SIGNATURFORKLARING

Depot

3.19 m

11.39 m

2.35 m V/T

Ovn

Entré

Nedhængt
loft

2.26 m

Entré

1.95 m

3.31 m

Stue / tilvalgsværelse

(S)

1.30 m
1.95 m

Stue / tilvalgsværelse

3.29 m

(S)

0m

Installationskakt

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

1:100

Inspektionslem

(S)

Boligtype C 1.-5. sal

ARKITEMA ARCHITECTS

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.

Dato:

Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig

15.06.2018
Mål 1 : 100
kontrolopmåling af beskikket landinspektør.
Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

PARKKANTEN / SIDE 45

Boligt

BOLIGTYPE A 1.-5. SAL
116 M

2

|

8 M

2

BOLIGTYPE B 1.-5. SAL

A LT A N + F R A N S K A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

102 M2

Bolig nr. 17, 19, 23, 31, 33, 35, 37, 39, 73, 75, 77, 79, 81

|

8 M 2 A LT A N + F R A N S K A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 18, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 76, 78, 80, 82

ETAPE 1

ETAPE 1

ETAPE 2

Værelse

(S)

(S)

4.12 m
Mulighed for tilkøb
af væg
Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser
Køl/frys

Ovn

A 1.-5. SAL
1:100

Stue

6.40 m

SIGNATURFORKLARING

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

Altan

N

Altan

Køl/frys

Komfur
Komfur/ovn

Ovn

Ovn i højskab
Vask

2.44 m

NORD

B 1.-5. SA
1:100

3.85 m

N

Ovn i højskab
Vask

Opvaskemaskine

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

1:100

Inspektionslem

Hegn ved private terrasser

3.25 m

Mulighed for tilkøb
af væg

Komfur/ovn

Tilvalgsskab

2.24 m
(S)

Opv

(S)

Soveværelse

(S)

Komfur

Installationskakt

1.46 m
(S) (S)

Bad

Opv
(S)

NORD

2.39 m

3.30 m

Nedhængt
loft

Depot
Køkken / alrum

Soveværelse

SIGNATURFORKLARING

2.35 m V/T

Ovn

11.39 m

Opv
(S)

3.95 m

Køkken

2.35 m

Bad

1.95 m

Entré

11.39 m

Depot

V/T

(S)

Stue / tilvalgsværelse

Entré

3.19 m

3.29 m

2.13 m

1.45 m
(S) (S)

Stue / tilvalgsværelse

(S)

1.30 m

Nedhængt
æ
loft

(S)

2.26 m

1.95 m

(S)

3.48 m

3.33 m

3.22 m

Værelse

3.77 m

3.41 m

3.48 m

2.83 m

3.69 m

ETAPE 2

0m

Installationskakt

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

1:100

Inspektionslem

(S)

ARKITEMA ARCHITECTS

Tilvalgsskab

Boligtype A 1.-5. Sal Hegn ved private terrasser

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.

Dato:

Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig

15.06.2018
Mål 1 : 100
kontrolopmåling af beskikket landinspektør.
Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

PARKKANTEN / SIDE 47

BOLIGTYPE B1 1.-5. SAL

BOLIGTYPE D 1.-5. SAL

101M

119 M2

2

|

14 M

2

A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 46, 48, 50, 52, 54, 88, 92, 94

|

1 6 M 2 A LT A N

|

3-4 VÆRELSER

Bolig nr. 45, 47, 49, 51, 87, 89, 93

ETAPE 1

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 2

Altan

3.33 m

Værelse

(S)

(S)

1.95 m

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser
Køl/frys

Ovn

Altan

Soveværelse

Soveværelse

3.22 m

NORD

B 1.-5. SAL
1:100

3.85 m

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

N

11.39 m

Stue

3.20 m

Mulighed for tilkøb
af væg

6.37 m

D 1.-5.
1:100

Altan

Køl/frys

Komfur
Komfur/ovn

Ovn

Ovn i højskab
Vask

Ovn i højskab
Vask

Opvaskemaskine

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

1:100

Inspektionslem

Hegn ved private terrasser

NORD

N

SIGNATURFORKLARING

Komfur/ovn

Tilvalgsskab

Altan

2.39 m

4.12 m

6.51 m

(S)

Opv

(S)

Bad

Opv

Komfur

Installationskakt

Depot

Køkken

2.35 m

V/T

(S) (S) (S) (S)

(S)

Mulighed for tilkøb
af væg

1.46 m
(S) (S)

Opv

(S)

3.25 m

1.35 m
(S) (S)
2.13 m

2.26 m

11.39 m

Bad

Depot
Køkken / alrum

SIGNATURFORKLARING

Nedhængt
loft

2.44 m

2.35 m V/T

Entré

Nedhængt
loft 3.09 m

3.29 m

3.95 m

Stue / tilvalgsværelse

(S)

1.30 m

2.26 m

Entré

Ovn

1.95 m

(S)

Stue / tilvalgsværelse

3.38 m

3.48 m

2.83 m

Værelse

3.59 m

3.48 m

3.77 m

0m

Installationskakt

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

1:100

Inspektionslem

(S)

ARKITEMA ARCHITECTS

Tilvalgsskab

Boligtype B 1.-5. Sal Hegn ved private terrasser

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.

Dato:

Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig

: 100
15.06.2018
Mål 1 Der
kontrolopmåling af beskikket landinspektør.
henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

PARKKANTEN / SIDE 49

BOLIGTYPE B1 (PENTHOUSE) 6.+7. SAL
134 M2

|

39 M2 TAGTERRASSE

|

1 4 M 2 A LT A N

|

4-5 VÆRELSER

Bolig nr. 56

ETAPE 2

Altan

3.77 m

(S)3.77 m

3.33 m

3.33 m

(S)

2.50 m

(S)

Værelse

(S)

Værelse

2.92 m

2.92 m

Stue / tilvalgsværelse

Stue / tilvalgsværelse

Entré

Entré

3.95 m

3.95 m

V/T loft

Soveværelse

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser
Køl/frys

Komfur
Komfur/ovn

Ovn

Ovn i højskab
Vask

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

(S)

3.22 m

3.25 m

3.85 m

(S)

3.25 m

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

Ved køb af tilvalgsvæg
etableres rørkasse under
loft i begge værelser

N

Køl/frys

Komfur

B TAG

Ovn

1:100
0m

Ovn i højskab
Vask

Opv

Opvaskemaskine

V/T

Vaskemaskine og
tørretumbler - TILVALG

Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

B TAGHUS
1:100
1:100

Inspektionslem
Installationskakt

5m

Lorem ipsum

B TAGHUS
1:100

Komfur/ovn

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.

Lorem ipsum

Tagterrasse

Mulighed for tilkøb
af væg

1:100

Installationskakt

Tagterrasse

SIGNATURFORKLARING

3.85 m

Inspektionslem

(S)

NORD

NORD

N

1:100

Opbevaring/
evt. udekøkken

3.00 m

3.00 m

Altan

B TAG

6.95 m

Soveværelse

6. sal
Altan

Ophold

Opbevaring/
evt. udekøkken

(S)

(S)

Ophold

Opv

3.22 m

(S)

6.51 m

Opv

6.95 m

2.45 m

11.39 m

Depot

Køkken / alrum
Depot

Køkken / alrum

(S)

Mulighed for tilkøb
af væg

1.46 m
(S) (S)

Bad

2.45 m

1.46 m
(S) (S)

Bad

6.51 m

11.39 m

Nedhængt

Nedhængt
Ovn
V/T loft

Ovn

SIGNATURFORKLARING

Tagterrasse

Tagterrasse

2.50 m

Altan

(S)

Tilvalgsskab
Hegn ved private terrasser

0m

5m

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv.
Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end
det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig
kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder.

ARKITEMA ARCHITECTS

ARKITEMA ARCHITECTS
PARKKANTEN / SIDE 51

De røde tegl ser grønt
Lejlighederne i PARKKANTEN nyder alle godt af beliggenheden langs det store og åbne
parklignende terræn i Irmabyens nordøstlige hjørne.
Det landskabelige grønne rum er tilgængeligt fra alle sider, således også for øvrige beboere
og besøgende i Irmabyen. Det frodige åndehul har masser af grønne nuancer med både
blomstrende beplantninger og høje og lave træer – samt et par enkelte blå nuancer, i form af
regnvandsbassin med skiftende vandstand. Offentlige stisystemer gør parken let tilgængelig
og sikrer generelt, at cyklister og fodgængere har gode forbindelser i hele området.
Den grønne zone fortsætter mod syd i Irmabyen og ender i en ’spids’ for foden af Kaffetårnet.
Forløbet betegnes samlet ’Den Grønne Kile’, som gennemtænkt og naturligt sætter alle
boligområderne elegant på pause... så at sige.

Spis gerne
En del af Irmabyens identitet er de mange spiselige planter, som vil slå rødder i området.
Buske med farverige bær, frodige frugttræer og duftende krydderurter på de små pladser
og grønne fællesarealer skal ikke blot inspirere bydelens indbyggere til også selv at dyrke
sunde fødevarer i potter på terrasser, i altankasser og i de små haver, men må gerne nydes
– og spises – af alle byens beboere!
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I IrmaByen bliver fortid til
bæredygtig fremtid
Udviklingen i Irmabyen går stærkt, og det varer ikke længe før byen er færdig
og kan stå på helt egne ben. De mange beboere har allerede indtaget deres nye
hjem i de forskellige bebyggelser, og selvom gravemaskinerne stadig arbejder
på højtryk, kan bydelen prale af flere traditioner som helt sikkert er kommet
for at blive – og blive til flere. Motionsdage, børneaktiviteter, kulturdage og
festligheder af enhver art. Identiteten er på plads.
Beliggenheden i Rødovres historiske bydel, med den velkendte historie om
Irmapigen, ligger tæt på storbyens mange tilbud og arbejdspladser, tæt på store
grønne arealer, på indkøb og sportsfaciliteter og tæt på de store indfaldsveje.
Med bus fra Irmabyen direkte til Rødovre Station ligger de lidt fjernere
destinationer lige for, ligesom Rådhuspladsen kan nås på en cykeltur.
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Rådhuspladsen 8,8 km
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1. 			 Byggelegeplads Byggeren
2. 			 Daginstitutionen Græshoppen
3. 			 Skovmoseskolen / specialskole
4. 			 Rødovre Karateskole
5. 			 Rødovrehallen og Skøjtearena
6. 			 Tennisbaner
7. 			 Skovvangskolen
8. 			 Nyager Skole
9. 			 Børnehaven Syveren
10. Vuggestuen Carlsro
11. Børnehaven Egegården
12. Viften
13. Rødovre Skole
14. Børneinstitutionen ved 		
			Skanderupvej
15. Atlas Biografer +
		 Rødovre Centrum
16. Frederiksberg Privatskole
17. Vuggestuen ved Valhøj Skole
18. Børneinstitutionen Æblehaven
19. Børneinstitutionen Regnbuen
20. Valhøj Skole
21. Børneinstitutionen Rønneholm
22. Børnehaven Barnets Hus
23. Børneinstitutionen Søtorp
24. Københavns Zoo
25. Bybjergets Børnehave
26. Mælkevejens Børnehave
27. Hendriksholm Skole
28. Restaurant Espehus
29. Kommende daginstitution

Bus nr. 13

7

Alt i gå- og cykelafstand
SELVOM DU BOR LIGE OP AD NATUREN, ER ALT TÆT PÅ. DU ER KUN
LIDT OVER 20 MINUTTER PÅ CYKEL VÆK FRA KØBENHAVNS CENTRUM.

Lige bag IrmaByen løber C99, Danmarks første super
cykelsti, som tager dig trygt, hurtigt og smukt fra IrmaByen
til Søerne i det indre København. Børnene kan gå eller
cykle til skole, ligesom Rødovre kommune opfører en helt
ny integreret institution lige ved IrmaByen. Derudover ligger
sportsklubberne også lige ved siden af IrmaByen eller kun en
hurtig cykeltur væk. IrmaByen får egen dagligvareforretning,
og du kan f.eks gå eller cykle lynhurtigt til Danmarks bedst
fungerende storcenter, Rødovre Centrum med 130 butikker.
Bussen kører næsten lige udenfor døren, og S-toget er lidt over
en kilometer væk. I selve IrmaByen sørger vi for velfungerende
stisystemer, så børnene kan komme sikkert på legepladsen
eller til sport uden at risikere noget i trafikken.

Espelunden Idrætsanlæg 300 m
S-station 1,4 km
Tilkørsel til motorvej 1,6 km
Zoo 5,5 km
Strand 8 km
Tivoli 8,5 km
Rådhuspladsen 8,8 km
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SE MERE PÅ IRMABYEN.DK
Alle 3D visualiseringer er udarbejdet med forbehold for ændringer. Der kan forekomme tekniske rørføringer og teknikskabe, som ikke er vist på visualiseringerne.
Plantegninger er ikke målfaste , og der tages forbehold for ændringer.
Brochuren er udarbejdet som et sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Under projektforløbet kan der
forekomme ændringer, hvorfor indholdet i brochuren og materialet er med forbehold for ændringer.
Angivne mål og arealer i brochuren, herunder plantegninger, er alene foreløbige og kan afvige fra det anførte jf.
købsaftalens bestemmelser herom.
7. udgave, 2. februar 2020

Projektcenter:
Østerfælled Torv 10, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 32 83 06 20
www.stadprojekt.dk

Nybolig Rødovre – Martin Enemærke ApS
Rødovrevej 264 · 2610 Rødovre
Tlf. 3670 8000 · 2610@nybolig.dk

