Rå kubus-villa i gode gedigne materialer
Enkle og funktionelle løsninger, rå beton og gedigne materialer er ingredienserne i denne lækre villa, der er udformet i kubiske
kasser.
!

Tilføj til
favoritter

Lundhilds Tegnestue fik til opgave at tegne en bolig, der både havde et moderne udtryk, og hvor udsigten til Roskilde Fjord kunne nydes fra alle
fællesrum i boligen.
Indholdet fortsætter under annoncen

Der er god grund til at nærstudere villaen med udsigt til Roskilde Fjord, fordi den med enkle kneb dufter misundelsesværdigt af luksus.
Her er ingen blomsterkrukker, havenisser eller lindetræer i havegangen, der skærmer for det vigtigste, nemlig husets arkitektur og udsigten til
fjorden.
LÆS OGSÅ: Funkisvilla med dristige detaljer (http://www.iboligen.dk/artikler/77/funkisvilla-med-dristige-detaljer)

- Familien ønskede en villa i et moderne udtryk med rene, skarpe linjer, og hvor udsigten kunne nydes fra alle fællesrum, fortæller indehaver af
Lundhilds Tegnestue, Steen Lundhild, der står bag projektet.
Resultatet er en villa, der på én gang virker transparent, men ugeneret ud mod vejen.
Kubiske kasser
Villaen er tegnet i flere niveauer. Det giver mange overraskende vinkler og detaljer, men har også en praktisk funktion.
LÆS OGSÅ: Indret dig til mere plads (http://www.iboligen.dk/artikler/100052/indret-dig-til-mere-plads)
- Målet var at arbejde med kubiske kasser som samtidig gav en værdi til projektet. Øverste kasse, der udgør førstesalen, er derfor blevet tvistet,
så udsigten fra den er optimal. Samtidig fungerer den som overdækket indgang mod øst og som overdækket terrasse mod vest, siger Steen
Lundhild, der også fremhæver husets akser:
- De giver et optimalt flow.
Gennemtænkte detaljer
Æstetikken understreges af de StoLotusan-pudsede facader, der matcher de lysegrå fliser i jorden og de mange små perlesten.
Fliserne i havegangen er lagt med mellemrum for at give et smukt spil i mønstret mellem fliser og perlesten. Og hoveddøren er praktisk
overdækket af tagets udhæng, så regn og vind aldrig når indenfor. Omvendt er udhænget ikke større, end at solens stråler stadig når ind i
entreen.
Gennemtænkte detaljer, der tæller stort i hverdagen.

Huset er tegnet af Lundhilds Tegnestue (http://www.lundhild.dk)
Køkken er fra JKE DESIGN (http://www.iboligen.dk/lookbooks/1850/jke-design)
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Læst 0 sek. siden

Kasse på kasse-bolig på en skråning i Aarhus
Over- og stueetagen danner nærmest et kryds i denne arkitektbolig, der ligger på en skråning i
Aarhus.

(/boligmagasin/100338/kasse-paa-kasse-bolig-paa-en-skraaning-i-aarhus)
Læst 2 sek. siden

Maskulin drømmebolig med et pift af 80’erne
Bliv vidne til en smuk totalrenovering af en klassisk bolig, der har fået et maskulint lækkert look.

(/boligmagasin/100372/maskulin-droemmebolig-med-et-pift-af-80erne)
Læst 15 sek. siden

Mosaikmekka: Farverig bolig på 36 m2 har fliser overalt
I denne lejlighed har man tænkt kreativt for at få plads til alt. Mosaikker, spejle og
hyggelige miljøer bidrager til en ukonventionel indretning.

(/boligmagasin/100383/mosaikmekka-farverig-bolig-paa-36-m2-har-fliser-overalt)
Læst 0 sek. siden

Katrines feminine planteparadis på 39 m2
Grønne planter og japansk enkelthed er ingredienserne i Katrine Ibsgaards stilfulde hjem lidt uden for
Aarhus.

(/boligmagasin/100378/katrines-feminine-planteparadis-paa-39-m2)
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GARDE HVALSØE (/lookbooks/7489/gardehvalsoee>)

Broste Copenhagen
(/lookbooks/100126/broste-copenhagen>)

Skræddersyet snedkerkøkken, badmøbel og garderobe i
gennemført håndværk.

Nordiske efterårsnyheder fra Broste Copenhagen

Lind & Risør (/lookbooks/2100/lind-risoer>)
Arkitekttegnede enfamiliehuse. Læs om typehuse og inspirations
modeller, materialevalg og meget mere.

HTH Køkken (/lookbooks/2865/hth-koekken>)
Køkken, bad og garderobe. Stor variation af stilarter, farver og
budgetter.

iBOLIGEN.DK MAGAZINE
(/lookbooks/100028/iboligendk-magazine>)

Lightyears (/lookbooks/3277/lightyears>)
Lamper designet af vores tids bedste formgivere.

Læs online versionen af iBOLIGEN.DK Magazine her. Udkommer
flere gange årligt med Børsen.
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Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
Parken, 2100 København Ø

&Join på Facebook (https://www.facebook.com/iboligen)
Hvad er iBoligen?
Hos iBoligen.dk kan du samle inspiration til boligen. De mange boligkataloger, boligmagasiner og lookbooks, som iBoligen har samlet sammen på ét site, kan du finde nyt til boligen og
få et nemt og hurtigt overblik. Uanset om du leder efter nyt køkken, badeværelse, indretning eller skal bygge om finder du boliginspirationen på iBoligen.dk
iBOLIGEN.DK blev grundlagt i 2011 og stiftet af Søren Thornberg, der også startede det populære "Bolig Magasinet". iBOLIGEN.DK er i dag en del af medievirksomheden
Euroinvestor.com. Læs mere om virksomheden. (http://jobs.euroinvestor.com/om)
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Hver måned besøges vores danske medieunivers af 2.5 mio. brugere, der tilsammen læser mere end 40 mio. websider - det gør os til en af Danmarks største online medievirksomheder.

