
 

Søterrasserne blok A og B 

2 boligblokke med hver 40 to til fire-rums lejligheder i størrelserne 68 – 114 m2.

Boligerne er placeret så de strækker sig ud i Gyngemosens nyanlagte søer. 

Boligerne er opført med lys facadepuds på teglsten kombineret med rumhøje  

glaspartier og solafskærmende træpaneler. 

Planløsningerne, hvor alle boliger er gennemlyste, sikrer gode lysindfald  

i alle boligens rum. Fra de store altaner og terrasser, nydes udsigten over søerne.

K2 Projekt A/S s̓ 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: 2 boligblokke med hver 40 boliger

Byggeperiode: 01.05.2005 – 01.08.2006 blok A og b

Størrelse hver blok:  3000 m2 bolig, 500 m2 kælder

Arkitekt:  Vilhelm Lauritzen

Ingeniør:  OBH Rådgivende Ingeniører A/S



 

Søterrasserne blok C 

40 boliger opført i høj kvalitet og med samme arkitektur som blok A og B. 

To til fire-rums lejligheder i størrelserne 68 – 114 m2. 

Boligerne er opført med lys facadepuds på teglsten kombineret med rumhøje  

glaspartier og solafskærmende træpaneler.  

Boligerne er placeret så de strækker sig ud i Gyngemosens nyanlagte søer. 

Planløsningerne, hvor alle boliger er gennemlyste, sikrer gode lysindfald  

i alle boligens rum. Fra de store altaner og terrasser, nydes udsigten over søerne.

K2 Projekt A/S s̓ 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: 40 boliger

Byggeperiode: 01.03.2006 – 01.03.2007

Størrelse:  3000 m2 bolig, 500 m2 kælder

Arkitekt:  Vilhelm Lauritzen

Ingeniør:  OBH Rådgivende Ingeniører A/S




