


Forførende arkitektur for 
alle generationer
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På Grønttorvet får du landsbystemning midt i København. Med flere dag-
institutioner, en dagligvarebutik og skole på vej samt kommende lokale 
butikker og caféer bor du tæt på alt og har plads til fællesskab og nærvær. 

I hjertet af bydelen anlægges den 23.000 kvm store Grønttorvspark med 
mere end 250 frugttræer, der bliver en oase midt i byen og et mødested 
for beboerne. Grønne bede og spirende væksthuse i hver ejendom giver 
mulighed for urban gardering og skaber gode naboskaber og fællesska-
ber på tværs af generationer. 

Rundt om den centrale Grønttorvspark folder bydelen sig ud. Her får du 
360 graders udsyn over Grønttorvets iøjnefaldende arkitektur og spæn-
dende facader, som er skabt af nogle af Danmarks bedste tegnestuer.

En af visionerne for Grønttorvet er at opføre bygninger, der skaber smuk-
ke visuelle sanseindtryk. En vision, der allerede nu har sikret Grønttor-
vet to priser for ejendommen Amaryllis Hus ved Københavns Kommunes 
årlige bygningspræmiering 2019: Københavns Kommunes arkitekturpris 
og Københavns Kommunes Publikumpris. Især Publikumprisen, hvor 
Københavnerne stemte på Amaryllis Hus som deres yndlingsnybyggeri, 
vidner om, at visionen om at skabe en bydel med forførende arkitektur 
falder i Københavnernes smag. 

Udlev drømmen på Grønttorvet.

Bo mellem æbletræer 
midt i byen

OVERSIGT OVER  
GRØNTTORVET



3D VISUALISERING

BYHUSLEJLIGHEDER 
FACADE MOD  

KONGEÆBLVEJ

PARKLEJLIGHEDER 
FACADE MOD  

GRØNTTORVSPARKEN



Med fine, tynde blade, som omfavner de små blomster og fremkalder et 
varierende farvespil i løbet af dagen, er Astrantia en af de mest æstetiske 
sommerblomster.

Det samme varierende og æstetiske indtryk får du, når du bevæger dig 
rundt om Astrantia Hus. Her møder du variation og harmoni. Forskellige 
højder og udtryk. Altaner med glas og metal mod karakterfulde teglsten i 
forskellige unikke mønstre, former og farver. 

Med Astrantia Hus har arkitekterne Holscher Nordberg samlet det bed-
ste fra to karakteristiske miljøer i København. Inspirationen er hentet 
fra den klassiske karré, som præger bybilledet i brokvarterne, og fra de 
hyggelige byhuse som Kartoffelrækkerne og Humleby. Det er en levende 
bebyggelse, der bidrager til de oplevelser, man får, når man bevæger sig 
rundt på Grønttorvet med åbne sanser. 

RESPEKT FOR DET GODE,  
KLASSISKE HÅNDVÆRK

I Astrantia Hus går kvalitet og tradition hånd i hånd. Her er der nemlig 
værnet om den københavnske tradition for at bygge i tegl. 

Mursten er et klassisk byggemateriale. Den naturlige variation i farver gør 
mursten til et materiale, som ikke bare fremstår harmonisk, men også pa-
tineres smukt. Murstenen, der er anvendt på Astrantia Hus, er den sam-
me karakterfulde og prisbelønnede mursten, som ses på Krøyers Plads i 
København. Her er stenen vendt, så den udadvendte mørtellomme ska-
ber et smukt relief og skyggespil henover facaden.

ASTRANTIA HUS

Forførende arkitektur 
for alle generationer

FAKTA

• Fælles tagterrasse med væksthus
• Stort gårdrum med væksthus
• Syd- eller vestvendte terrasser eller altaner
• Flere boliger har private tagterrasser
• P-kælder til cykler og biler 
• Elevator fra kælder til kvist
• Opvarmede depotrum til alle boliger i kælderen
• Grønne tage, som aflaster kloakkerne
• Affaldssortering i gårdrummet
• Energiklasse A2020
• Solceller på taget

3D VISUALISERING

3D VISUALISERING



IDYLLISK STEMNING 
I GÅRDRUMMET

I hjertet af Astrantia Hus ligger karéens gårdrum. 
Et dejligt og stort grønt opholdsrum, hvor alle be-
boerne kan mødes om aktiviteter, lege og slappe 
af. I det store væksthus og i bedene kan man i fæl-
lesskab dyrke aftensmaden. Og på petanqueba-
nen og legepladsen kan kammerater i alle aldre 
nyde hinandens selskab.  

LIVET PÅ TORVET

Mellem Grønttorvsparkens promenade og ejen-
dommen mod vest etableres ét af Grønttorvs- 
parkens intime torve med plads til caféer, leg og 
afslapning. På torvet udfoldes et hyggeligt kunst-
område, hvor der opføres vandkunst samt skulp-
turer af billedkunstneren Veo Friis Jespersen, som 
tidligere har udstillet værker i én af de gamle la-
gerbygninger på det gamle Grønttorv. 

UNIK UDSIGT TIL GRØN OASE & 
LYS FRA ALLE VERDENSHJØRNER

Astrantia Hus’ fælles tagterrasse anlægges på karéens 
sydøstlige hjørne, der vender ud mod Grønttorvspar-
ken. Herfra er der en forrygende udsigt over parken 
mod syd samt ejendommens gårdrum og Københavns 
tårne mod nord – og gode lysforhold fra alle verdens-
hjørner.

Tagterrassen bliver et grønt åndehul og et fristed med 
plads til afslapning, ophold og soldyrkning samt dyrk-
ning af krydderurter, frugt og grønt. 

FRA JORD TIL BORD

I Astrantia Hus har alle beboere adgang til et fælles væksthus på 
taget af karréen og ét i gårdrummet. Her og i bedene kan I dyrke 
jeres egne grøntsager, bær og krydderurter. Og i sæsonen kan I 
frit plukke frugterne fra træer og buske i den centrale park lige 
overfor. Det er en unik mulighed for at få jord under neglene og 
producere sin egen mad – midt i byen.

3D VISUALISERING



117

120

122

124

126

119

121

123

125

118

109

111

113

115

108

110

112

114

116

96

98

100

102

104

106

97

99

101

103

105

107

85

87

89

91

93

95

82
84

86

88

90

92

94

83

1

4

6

8

2

3

5

7

10

11

13

15

17

20

22

24

18

19

21

23

25

28

30

32

26

27

29

31

9

12

14

16

58

61

63

65

67

69

33

35

37

39

41

43

36

38

40

42

44

47

48

50

52

54

56

49

51

53

55

59

60

62

64

66

68

72
74

76
78

80

81

79
77

75
73

71

70

INGRID MARIEVEJ / NORD

PARADISÆBLEVEJ / GRØNTTORVSPARKEN / SYD

KONGEÆBLEVEJ / V
EST

BRØNDÆBLEVEJ / Ø
ST

Astrantia Hus har plads til alle – store som små, seniorer, familier, singler og studerende. 
Og med en beliggenhed i Grønttorvets nordlige del ud mod Grønttorvsparkens urbane 
promenade og små, hyggelige stræder mod øst og vest er der aktiviteter for enhver smag.

Ejendommen opføres som en karrébebyggelse opdelt i forskellige boligtyper og størrel-
ser, som lægger op til en mangfoldig beboersammensætning. 

I Astrantia Hus kan du bo hele livet. 

 

 
PARKLEJLIGHEDER

• 33 boliger
• 92–113 kvm
• 3–4 værelser

BYHUSLEJLIGHEDER

• 32 boliger
• 69-106 kvm
• 2-4 værelser

SOLSIDENS LEJLIGHEDER

• 45 boliger
• 63-107 kvm
• 2-4 værelser

RÆKKEHUSE

• 12 rækkehuse
• 121-131 kvm
• 4-5 værelser

PARKLEJLIGHEDER

SOLSIDENS LEJLIGHEDER

RÆKKEHUSE

BYHUSLEJLIGHEDER

Lejligheder i 
alle størrelser 
 - til alle generationer



Sol og lys fra  

morgen til aften – syd-

vendt altan – perfekt til 

morgenjuice og aftenkaffe

3D VISUALISERING

UDSIGTEN FRA EN AF 
PARKLEJLIGHEDERNE 



I første parket til parken med højt til loftet og masser af lys får du med 
Astrantia Hus’ parklejligheder ét af de mest eksklusive hjem i Køben-
havns grønneste bydel. 

Fra de smukke, rummelige sydvendte altaner får du udsigt til Grønt-
torvsparkens unikke farvespil og mærker energien fra livet langs pro-
menaden. Altanerne er indrettet med delvist glasparti, som sikrer, at 
du får udsigten med ind i lejligheden, mens de tildækkede hjørner 
skærmer fra gaden og værner om privatlivet. Med en hjørnelejlighed, 
får du dobbeltaltan og udsigt til to verdenshjørner.

Selve lejligheden er stilfuldt indrettet med rene linjer, højt til loftet, 
moderne funktionalitet og kvalitetsmaterialer, som skaber optimale 
rammer og gør lejlighederne ideelle til enhver form for møblering. 

I lejlighedens hjerte – det store åbne køkken med spiseplads og stor 
opholdsstue – kan du nyde roen og udsigten fra de store vinduer, der 
lukker omgivelserne ind og giver de optimale lysforhold. 

Stueetagens lejligheders planløsning adskiller fra de øvrige lejlighe-
der, da disse har ”split-level”, som giver dig en dynamisk opdeling af de 
åbne rum. Fra stueetagens lejligheder er der terrasser ud mod både 
parken og gårdrummet, som indbyder til hyggelige stunder.

Usædvanlige og eksklusive lejligheder med én af 

Grønttorvets bedste udsigter. 

EKSKLUSIVE PARKLEJLIGHEDER

Udsigten taler for 
sig selv

3D VISUALISERING

PARKLEJLIGHEDER 
FACADE FRA  
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Udefra er lejlighederne mod vest forklædt som klassiske byhuse i fire 
etager, der ligger ud mod det hyggelige stræde Kongeæblevej. Indven-
digt er ”byhusene” opdelt i 2-4-værelses lejligheder med vestvendte 
altaner. 

Fra lejlighedens altan kan du nyde de rolige omgivelser og den smukke 
aftensol. Ønsker du flere udearealer og mere luft, hører der en stor 
privat tagterrasse til de øverste lejligheder med direkte adgang via lej-
ligheden. Herfra er der en fantastisk udsigt ud over gårdrummet.

Byhuslejligheden indrettes med entré, badeværelse, værelser samt et 
gennemlyst opholdsrum, der er velindrettet med køkkenet som lejlig-
hedens hjerte.

Få stemningen fra byen i rolige omgivelser. 

BYHUSLEJLIGHEDER

Dit hjem er dit fristed

3D VISUALISERING

BYHUSLEJLIGHEDER 
FACADE FRA KONGEÆBLEVEJ



Solsidens lejligheder er designet til dig, der drømmer 
om funktionelle og tidsløse løsninger. Og dig, som 
gerne vil bo i én af Københavns mest eftertragtede 
grønne bydele. Her bliver du en del af et levende fæl-
lesskab, hvor der er plads til sammenhold og nærvær.

Solsidens lejligheder har alle en dejlig altan. De fle-
ste altaner vender mod syd ud mod Astrantia Hus’ 
grønne gårdrum, mens enkelte altaner vender mod 
nord og den hyggelige Ingrid Marievej. Alle lejligheder 
i stueetagen har udgang til privat terrasse hævet over 
gadeniveau. 

Lejlighederne er stilfuldt indrettet med rene linjer, 
moderne funktionalitet og kvalitetsmaterialer. Mod 
Ingrid Marievej er der lydskærme for vinduerne på 4. 
- 6. etage, som skærmer for togstøjen. Lejlighederne 
i stuen er herudover opført med ”split-level”, der ska-
ber en dynamisk opdeling af lejligheden. 

Nyd lyset og få din egen, private oase i 

Københavns grønneste bydel.

SOLSIDENS LEJLIGHEDER

En personlig oase 
i København

3D VISUALISERING

SOLSIDENS LEJLIGHEDER 
FACADE FRA INGRID MARIEVEJ



Fuglesang fra oven. Legende børn og latter mellem bede og væksthu-
se. Tagterrasse midt i byen. Få drømmen om et moderne og funktio-
nelt rækkehus i København opfyldt i Astrantia Hus.

På toppen af rækkehuset skaber den private tagterrasse et stort, eks-
tra rum, hvor udsigten over det smukke gårdrum næsten ikke kan bli-
ve bedre. Og hvor det emmer af fred og ro.

De 12 rækkehuse på Astrantia Hus’ østlige side er indrettet med 4-5 
værelser fordelt på tre etager. Rækkehusene har direkte adgang fra 
det hyggelige stræde Brøndæblevej via den private forhave. Bevæger 
du dig ned ad strædet, vil du bemærke, hvordan der skabes et levende 
udtryk på facaden gennem forskydninger og detaljer, der danner en 
naturlig opdeling af husene.

I stueetagen finder du husets gæstetoilet og primære opholdsarealer 
med et stort åbent køkken og rum til at samles. Herfra er der udgang 
til den rummelig baghave med aftensol og direkte adgang til gårdmil-
jøet med legeplads og grønne områder. 

Værelser og badeværelse er samlet på de øverste etager, og det er 
herfra, du kommer op til den skønne private tagterrasse. Rækkehuse-
nes veldisponerede planløsning og design i rene linjer gør dem nem-
me at indrette og passe til netop din stil.

Mærk komforten og få plads til velvære i  

hverdagen.   

RÆKKEHUSE

Få plads til det, 
der betyder noget

3D VISUALISERING

RÆKKEHUSE 
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3D VISUALISERING

KIG TIL DET  
HYGGELIGE GÅRDRUM 

OG RÆKKEHUSENES 
TAGTERRASSER
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NÆROMRÅDET

Få Grønttorvsparken
som baghave

SIGNATURFORKLARING

P parkeringsplads
HP-K parkeringsplads - Handicap kassevogn
HP-P parkeringsplads - Handicap personvogn
SP Standplads for afhentning af affaldscontainere
T Transformerstation



Visionen for Grønttorvet er at skabe en in-
spirerende bydel, som pirrer sanserne og 
giver de perfekte rammer for venskaber og 
fællesskaber på tværs af generationer. 

Fællesskaber, grønne værdier og respekt 
for det historiske Grønttorvs DNA er ker-
nen for Grønttorvets fortælling. En fortæl-
ling, som hver dag udfolder sig i hverda-
gen og fortolkningen hos de mere end 800 
beboere, der allerede nu bor og lever på 
Grønttorvet.

Siden de første beboere flyttede ind i Hor-
tensia Hus i sommeren 2017, har vi afholdt 
succesfulde plantedage med beboerne i 
de enkelte ejendomme. Udover at styrke 
naboskabet har målet med plantedagene 

været at danne et plantelaug for hver ejen-
dom. Foruden at stå for vedligeholdelse af 
plantebede og væksthuse er plantelauget 
også med til at skabe et mindre fællesskab, 
der har rod i de grønne værdier. 

Grønttorvet er en bydel med plads til 
mangfoldighed og fællesskaber. For at sik-
re en blandet beboersammensætning - og 
skabe plads til alle generationer - opføres 
der derfor både boliger for singler, famili-
er, seniorer og studerende, ligesom der er 
lejligheder, rækkehuse og byhuse med små 
haver fordelt på ejer, andel og leje - her-
under også almene boliger, ungdomsboli-
ger og seniorbofællesskab. Dermed byder 
Grønttorvet på boligformer, der passer til 
hele livet.

GRØNTTORVET

Historiske og grønne 
værdier, mangfoldighed 
& fællesskab 

Fællesskaber er en vigtig 
faktor i ethvert menneskes 
livskvalitet. Derfor skaber 
vi bydele og byggerier med 
fællesområder, hvor men-
nesker kan se hinanden i 

øjnene.”

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør, FB Gruppen A/S



Grønttorvet er en grøn oase mellem byens pulserende gader. Her finder du alle hverdagens 
fornødenheder og er tæt på det meste.

Tryghed og leg er en del af Grønttorvet. Bilparkeringen er derfor rykket under jorden, så ga-
derne holdes næsten fri for biler og giver mere plads til værdierne – natur, fællesskab og rum-
melighed.

I efteråret 2019 åbner den første daginstitution i Grønttorvsparken, mens der er planlagt op-
førelse af en skole ved Torveporten, som forventes klar til skolestart 2026 - og allerede nu kan 
man nyde en god café latte i Grønttorvets første café. Herudover kommer der i flere af Grønt-
torvets bygninger små butikker og caféer, som skaber et levende bymiljø.

En grøn oase midt i byen 

På Grønttorvet får man altså ægte landsbystemning midt i storbyen. Med kun få minutters 
gang til Ny Ellebjerg St. har Grønttorvet en unik beliggenhed i forhold til offentlig transport. 
Herfra passerer tre S-togforbindelser, ligesom der i øjeblikket anlægges en underjordisk me-
trostation, som står klar fra 2024. Når metrolinjen er færdig, ligger alle Hovedstadens oplevel-
ser for dine fødder.

Hvis du er glad for at træde i pedalerne, så ligger Valby centrum kun 5 minutter og Hovedba-
nen 15 minutter fra Grønttorvet på cykel, mens Valby Strandpark, der er Valbys første strand 
og forventes at åbne i sensommeren 2021, kan nås på 8 minutter. 

 

På Grønttorvet ligger alt lige udenfor din hoveddør. 

Tæt på alt 

Anlægsområde

Bydelsgrænse

Beplantning

Eksisterende træ

Træningsredskab

Option

Græsarmering til redning

Cykelparkering

Toiletbygning

Trappe i stensætning

Ny grussti

P

P

Sandopfyld

Sandstrand

Siddekant

P

P

P P

Valby Vesterbro-Kongens Enghave

Eksisterende 
fredskov

Eksisterende 
fredskov

Eksisterende 
fredskov

VALBY PARKEN

KALVEBODERNE

Stensætning

GÅSEBÆKRENDEN

Eksisterende 
beplantning

BADESTRAND I VALBYPARKEN
Valby og Vesterbro-Kongens Enghave

Projektforslag

BILAG 4
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Grønttorvets hjerte og samlingspunkt bliver den kommende 23.000 m2 sto-
re Grønttorvspark, der forbinder områdets unikke historie med de grønne 
visioner.

Designet for Grønttorvsparken blev offentliggjort i december 2016 ved en 
arkitektkonkurrence. Her vandt tegnestuen 1:1 Landskab for deres spiselige 
koncept, der inddrager områdets historiske værdier og skaber grønne ople-
velser, der taler til alle sanser.

Her kan du gå på æblerov i plantagen, spille bold eller fordybe dig på plæ-
nen og afslutte dagen med en spadsértur ned ad promenaden. Uanset om 
du befinder dig blandt plantagens frugttræer, mærker græsset under dine 
fødder på plænen eller besøger orangeriet langs promenaden, får du grønne 
oplevelser og indtryk, der taler til alle sanser.  

Inspirationen til Grønttorvsparken er draget fra New York og Central Park, 
hvor man ser storbyen tårner sig op over trætoppene fra alle verdenshjør-
ner.

FAKTA OM PARKEN

• Parkens areal er ca. 23.000 m2, svarende til lidt over 4 fodboldbaner.
• I plantagen plantes over 250 frugttræer.
• På plænens etableres et 700 m2 store spejlbassin.
• Langs promenaden opføres et orangeri og et ca. 700 m2 stort Spisehus.
• Spisehuset og orangeriet opføres i videst muligt omfang i genbrugsma-

terialer.
• En del af konstruktionen fra den gamle Grønttorvshal bevares som kul-

turhistorisk element.
• Gangstier i parken vil være oplyste efter mørkets frembrud.
• Daginstitutionens legeplads vil være offentlig tilgængelig uden for åb-

ningstid.
• Grønttorvsparken står færdig i 2022.

GRØNTTORVSPARKEN

Bydelens grønne hjerte 

Foto fra indvielse af Grønttorvsparkens første græsplæne

Foto fra indvielse af Grønttorvsparkens første græsplæne



Hos FB Gruppen A/S har vi fokus på boliger. Boliger, som alle kan være stolte af. Lige fra ud-
viklerne og arkitekterne over entreprenørerne og håndværkerne til beboerne og naboerne.

Vi er en stærk og professionel samarbejdspartner med et solidt kapitalgrundlag. Og selvom 
vi i dag udvikler mellem 500 og 1.000 boliger om året, holder vi fast i principperne om kvali-
tet og det menneskelige aspekt. Det gælder såvel i den enkelte bolig som i ejendommen og 
hele bydelen, som boligerne skal være en del af.

Valget af materialer og æstetisk sans er også væsentlig for udvikling af holdbart byggeri. 
Denne tilgang har sikret vores byggerier flere arkitekturpriser og anerkendelser - senest har 
Amaryllis Hus på Grønttorvet vundet to priser ved Københavns Kommunes årlige bygnings-
præmiering 2019. Det er vi stolte af!

For en bolig er ikke bare en bolig. Den er en del af beboernes identitet. Derfor bygger vi kun 
boliger, vi selv vil bo i.

FB GRUPPEN

Find din drømmebolig  

BOLIGER MED STÆRKE VÆRDIER 

Vores stærke værdisæt hjælper os til at træffe beslutninger og handle såvel indbyrdes som 
med kunder, samarbejdspartnere, lejere og andre aktører, der har interesse for os og vores 
byggerier. 

Vi gør os umage,  
så vi kan levere de bedste og  

mest bemærkelsesværdige resultater.

Vi overholder aftaler 
 og vægter ærlighed og gennemsigtighed 

over for vores kunder højt.

Vi er nærværende  
og står til rådighed igennem hele  

købsprocessen. 

Vi bygger boliger, 
vi selv vil bo i.

BRYGGEBLOMSTEN 
ISLANDS BRYGGE 
præmieret bygning

THURØHUS 
FREDERIKSBERG 
præmieret bygning

AMARYLLIS HUS 
GRØNTTORVET 

præmieret bygning



UDVENDIGE FORHOLD

FACADER 
Facadekonstruktionen er med indvendig bag-
mur i letbeton/beton, isoleret og skalmuret 
med blødstrøgne rødbrune mursten fra Egern-
sund – Kroyer i normalformat samt specialfor-
mat. 

VINDUER & DØRE 
Fabrikat VELFAC træ/alu med 3-lags energiru-
der. Hoveddør som VELFAC isoleret og med 
glat overflade. Udvendigt malet i mørk farve 
RAL 8022, indvendigt malet hvid. 

TAG
Fladt tag med hældning 1:40 samt udlagt se-
dum. Betondæk med isolering og tagpap. 

TERRASSER/ALTANER
Terrasser er flisebelagt, altaner har komposit-
brædder af slidstærkt plast som Easy Plank.

PARKERING
Der er mulighed for leje/køb af P-plads i husets 
P-kælder. 

DEPOT 
Hver lejligheder har adgang til aflåst depotrum 
i kælder.

BELYSNING 
Der er belysning på altan/terrasse, samt ud-
vendig stikkontakt.

VANDHANE
Der er fælles vandhane i gårdrum og på fælles 
tagterrasse.

DAGRENOVATION 
Kildesortering og miljøstation i gården jævnfør 
krav fra Københavns Kommune. 

POSTKASSE
Postkasse ved indgang i forhave ved rækkehu-
sene, mens postkasserne er placeret i opgan-
gen til lejlighederne.

HUSNUMRE 
Husnummer på postkasse. 

BOLIGENS INDRETNING 

VÆGGE 
Vægge udføres med filt og males to gange i 
hvid farve.

LOFTER 
Hvide sprøjtemalede betonlofter med synlige 
spor. Loftshøjde: ca. 2,50 m. Parklejlighederne 
mod syd har ca. 2,60 m. På toilet og badevæ-
relse er de nedsænkede lofter udført med filt 
og malet to gange i hvid farve.  Loftshøjde: ca. 
2,30 m. 

GULVE* 
Flydende 3-stavs ege-parket i hvidpigmenteret 
matlak som BOEN. Klinkegulv i badeværelser/
toiletter samt i entré i rækkehusene. Alumini-
ums overgangsskinner i alle døråbninger eller 
hvor der er skift i belægninger/gulvtype. 

GULVVARME
Termostatstyret gulvvarme i alle rum med indi-
viduelle trådløse rumtermostater.

VENTILATION 
Mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af 
luft i boligen via indblæsning gennem sokler i 
køkken/garderobeskabe eller gulvrist. Udsug-
ning via emhætte og loftsventiler på toilet og 
badeværelse. 

INDVENDIGE DØRE
Hvidmalede celledøre og hvide trækarme. 

TV/INTERNET - Fibia
Der føres internet og TV ind i boligens tek-
nikskab som tilsluttes den interne TV-kabling. 
Det er muligt at opsætte egen router i tek-
nikskabet. Der er TV-stik hvor det er angivet på 
salgsplanen. Valg af pakkeløsning aftaler køber 
med leverandøren. 

Materialeliste  

FORBRUGSMÅLERE 
Individuel aflæsning af brugsvand og fjernvar-
me med målere placeret i teknikskab. Boligens 
individuelle EL-måler er placeret i kælder.

GARDEROBE SKABE
Svane model Deco hvid.

KØKKEN 

TYPE OG PRODUCENT* 
Svane model colour hvid WBL med LUX skuffer.

BORDPLADE OG VASK* 
20 mm. Hvid Surface laminat bordplade med 
ABS forkant og underlimet stålvask. 

ARMATUR*
1-grebs som Grohe  
Tilvalgsmulighed for quooker eller almindelig 
Grohe armatur med udtrækstud.

HÅRDE HVIDEVARER* 
Fabrikat som Siemens.  – se særskilt produkt 
blad. 
 
Ovn med pyrolyse-rens* Produkt: 
HB578ACSOS 
Kogeplade med induktion* Produkt:  
EU611BEB2E 
Integreret køle/frys* Produkt:  
KI38VV20 
Integreret opvaskemaskine* Produkt:  
SN636X03AE 
Kondenstørretumbler* Produkt: 
WT44E1L7DN 
Vaskemaskine* Produkt:  
WM14N0L7DN

EMHÆTTE
Udtræksemhætte som Exhausto – (kan ikke 
ændres på grund af tilslutning til genveks-an-
læg).

BELYSNING
LED spots under overskabe fra Svane.

BAD / TOILET 

SKABE
Svane model deco hvid.

VASK 
Hvid bordplade som Marmorline, med indstøbt 
vask.

BRUSENICHE 
Udføres med fliser i format 60*60 som Gravity 
Titan.

GULV 
Gulvklinker i format 60*60 cm med sokkelklin-
ker som Gravity Titan.

ARMATUR
Fabrikat som Grohe ét grebs.

TOILET 
Keramisk hvidt toilet som Gustavsberg Nor-
dic og toiletbræt med softclose. Spejl på væg 
over vask opsættes, og der opsættes desuden 
håndklædeholdere samt toiletpapirholder.

BRUSEARMATUR 
Termostatisk Grohe armatur med brusehoved 
som Rainfall samt håndbruser.

*mulighed for tilvalg/ og forbehold for udgåede 
produkter



Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som 
en salgsopstilling. Der kan forekomme ændringer undervejs i projek-
tet, hvorfor materialet er med forbehold. Nogle af visualiseringerne 
viser eksempler på løsninger og materialer, du kan vælge mod en mer-
pris. Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen, finder du 
i materialebeskrivelsen. Billeder og 3D-visualiseringer af bygningen, 
interiør og udsigt er med forbehold for ændringer. Møbelinteriør på 
plantegninger medfølger ikke. Træer og beplantning på illustratio-
nerne viser, hvordan det vil se ud om 5-10 år, såfremt det plejes og 
passes. Angivne mål og arealer i brochuren er alene anslåede og vej-
ledende, hvorfor køber ikke kan støtte ret på sådanne angivelser. Der 
henvises i stedet til angivelser i salgsopstilling og købsaftalematerialet.

1. udgave, juni 2019

FB Gruppen A/S
Grønttorvet 6, 1 sal
2500 Valby 
 
Kontakt Ann-Beth Senger på
Tel: +45 30 46 48 89 
Mail: astrantiahus@fbgruppen.dk

PROJEKTUDVIKLER & SALG



groenttorvet.dk


