Rhododendron Hus
Charmerende og klassiske lejelejligheder

Velkommen til
Rhododendron Hus
Med bløde kanter og plads til naboskab tager Rhododendron Hus
os tilbage til 50’ernes København. Den klassisk karrébebyggelse
er en af Grønttorvets mest voluminøse med 180 lejelejligheder,
parkeringskælder samt stort gårdrum og fælles tagterrasse med
væksthuse.

Lyse & indbydende lejligheder
Rhododendron Hus byder på 2 til 5 værelses lejligheder
og enkelte studio-lejligheder - alle designet i klassisk,
nordisk stil med fokus på æstetik og gode lysforhold.
Lejlighederne henvender sig til singlen, parret og
familien, som ikke vil gå på kompromis med bynær
beliggenhed og grønne omgivelser. Her får du nemlig en bolig midt i attraktive Valby og bliver nabo til
Grønttorvsparken med over 250 frugttræer og masser af fællesarealer.
Alle 180 lejligheder har de perfekte rammer for at
samles med venner og familien. Det åbne opholdsrum
skaber rammerne for kvalitetstid i hverdagen, mens
du med lejlighedernes private altaner eller terrasser
får et ekstra rum i sommerhalvåret.

Arkitektonisk tilbageblik
Med afrundede hjørner i murværket og på bygningsdetaljer er Rhododendron Hus et nostalgisk tilbageblik til 1950-ernes gadebillede.
De smukke og unikke hvide altaner med afrundede
hjørner harmonerer med ejendommens murværk,
der varierer gennem horisontale murdetaljer. Sammen med altanerne skaber de hvidlakerede vinduer et
kontrastfuldt udtryk mod de dybrøde teglfacader.
Rhododendron Hus er tegnet af Årstiderne Arkitekter,
som også har sat deres præg på flere af Grønttorvets
andre bygninger.

Grønne områder &
fælles faciliteter
Det store gårdrum og fælles tagterrassen er samlingspunkterne i Rhododendron Hus og bringer naturen
helt tæt på.
Fra den fælles tagterrassen får du en af Grønttorvets
ubetinget bedste udsigter ud over Grønttorvsparken.
Her kan du slappe af og nyde udsigten eller mødes
med venner og familie til hyggelige grillmiddage.
Gårdrummet er zoneopdelt i felter med beplantning,
græs og gangstier, der sikrer en rød tråd til Grønttorvets grønne værdier og giver plads til ophold, leg og
grønne fingre.
På tagterrassen og centralt i gården ligger bygningens
væksthuse. Her kan du dyrke grøntsager, krydderurter, frugter og blomster i fællesskab som del af ejendommens plantelaug. I Rhododendron Hus får du
derfor masser af frisk luft, grønne rammer og landsbystemning - midt i byen!

Faciliteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Fælles tagterrasse med væksthus
Elevator
Grønne tage
Solcelleanlæg
Parkeringskælder med plads til 91 biler
Cykelparkering og depotrum i kælder
Smukke altaner
Stort haveanlæg i gårdrummet med legeområde
og to væksthuse

Grønttorvet

Københavns grønneste bydel
Rhododendron Hus ligger i Københavns grønneste
bydel Grønttorvet, som i øjeblikket spirer frem i Valby med 2.300 boliger fordelt på ejer, andel og leje.
Bydelen er centreret om den 23.000 m2 store
Grønttorvspark, hvor 250 frugttræer, spisehus,
orangeri, spejlbassin og integreret børnehave vil
skabe et frirum til beboere i alle aldre.
Med kun få minutters gang til S-tog og busforbindelser – og en metro fra 2023 – er der ikke
langt til Hovedstadens oplevelser og aktiviteter,
når du bor på Grønttorvet.
Udlev drømmen om haveliv midt i byen
i Københavns grønneste bydel.
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