– vi skaber plads

Bygherre:

Mørkhøj Projektudvikling

Totalentreprenør:

K2 Projekt A/S

Anvendelse:

70 boliger

Byggeperiode:

01.08.2006 – 01.12.2006

Størrelse:

6.700 m2 bolig, 970 m2 kælder

Arkitekt:

Kieler Architects A/S

Ingeniør:

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Æblehaven, etape 1
I parken ved de gamle DR bygninger i Gyngemosen er opført 70 boliger
fordelt på 7 etager.
Facaderne udføres i lyse gule teglsten, der sammen med den klassiske
indretning og de store altaner giver lejlighederne et tidsløst nordisk præg.
Pen-Sam A/S står som investor og udlejer af lejlighederne der består af
to-, tre og ﬁre-rums boliger på 83 m2 – 106 m2 alle med terrasse eller altan.

K2 Projekt A/Sʼs kernekompetence er via projektoptimering, godt købmandsskab og lav omkostningsstruktur, at skabe et attraktivt alternativ til de store
entreprenørkoncerner i udførelsen af totalentrepriser i prislejet kr. 20 mio. til kr. 150 mio. Er der spørgsmål til K2 Projekt A/S så kontakt os venligst på
telefon +45 96 92 17 75 eller besøge vores hjemmeside på www.k2projekt.dk

– vi skaber plads

Bygherre:

Mørkhøj Projektudvikling

Totalentreprenør:

K2 Projekt A/S

Anvendelse:

42 boliger

Byggeperiode:

01.06.2006 – 01.09.2007

Størrelse:

4.100 m2 bolig, 600 m2 kælder

Arkitekt:

Kieler Architects A/S

Ingeniør:

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Æblehaven, etape 2
Anden og sidste etape af Æblehaven udgør 42 lejligheder.
Lejlighederne består af to-, tre og ﬁre-rum på 83 m2 – 106 m2 alle med
terrasse eller altan.
Facaderne udføres ligesom i etape 1, af lyse gule teglsten, der sammen med den
klassiske indretning og de store altaner giver lejlighederne et tidsløst nordisk præg.
Pen-Sam A/S står også som investor og udlejer af lejlighederne i etape 2.

K2 Projekt A/Sʼs kernekompetence er via projektoptimering, godt købmandsskab og lav omkostningsstruktur, at skabe et attraktivt alternativ til de store
entreprenørkoncerner i udførelsen af totalentrepriser i prislejet kr. 20 mio. til kr. 150 mio. Er der spørgsmål til K2 Projekt A/S så kontakt os venligst på
telefon +45 96 92 17 75 eller besøge vores hjemmeside på www.k2projekt.dk

