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MIDDELFARTS NYE
ARKITEKTONISKE VARTEGN
Ambitionerne bag Kulgrunden er ligeså høje, som
beliggenheden på Middelfart havnefront er attraktiv.
SKAB JERES DRØMMEBOLIG
Her kan I indrette jeres egen bolig i helt unikke
rammer præget af kompromisløs arkitektur
og et ufravigeligt fokus på de kommende
beboeres trivsel.
TEGNET AF SCHMIDT HAMMER LASSEN
Projektet er tegnet af danske Schmidt Hammer
Lassen Architects – en af Skandinaviens mest
anerkendte og prisvindende arkitektvirksomheder, som er dybt forankret i den nordiske
arkitekturtradition baseret på demokrati,
velfærd, æstetik og social ansvarlighed.
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PROJEKTETS KENDETEGN
– Unik placering på havnefronten
– Helt enestående udsigt
– Tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects
– Fleksible indretningsmuligheder
– Store vestvendte terrasser på min. 44 m2
– Ingen bopælspligt
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UNIK BELIGGENHED
Beliggenheden på Middelfart havn i området omkring KulturØen
og det nye rådhus er tæt på ubeskrivelig.
DET BEDSTE AF BÅDE BYEN OG VANDET
Uanset om I vælger en bolig i den nordlige
eller sydlige del af byggeriet, vil udsigten være
fantastisk. I den sydelige del af byggeriet får I
det bedste af både byen og vandet, mens den
nordlige del vil give en fornemmelse af at bo
helt ude i vandet.

LYS OG LUFT
Udover udsigten har lyset været et fokusområde i arkitekternes arbejde. Der er taget højde
for solens vandring, og lejlighederne ligger
øst-vest-orienteret. Der vil således være både
morgen- og eftermiddagssol i alle lejligheder
uanset placering.

N

BLOK 03

BLOK 02

BLOK 01

  
   

KULGRUNDEN MIDDELFART – PROJEKTPRÆSENTATION

5

FRA ØNSKER OG IDEER TIL
DRØMMEBOLIG
Boligerne på Kulgrunden bliver solgt på projektstadiet. Det giver jer en stor grad
af indflydelse i forhold til placering og udformning af jeres kommende bolig.
PROCESSEN
En stor fordel ved at købe en bolig på projektstadiet er, at I selv kan vælge, hvor stor en lejlighed,
I ønsker. I kan også vælge i hvilken blok og på hvilken etage, den skal ligge. Derfor skal I allerede
tidligt i processen begynde at overveje, om I vil bo i den sydlige del mod Havnegade, den
nordlige mod Lillebælt eller den miderste del – midt mellem by og vand. Samtlige blokke ligger
optimalt placeret i forhold til udsigt, lysindfald og solforhold på terrasserne.
Når I har besluttet jer for en blok, skal I overveje, hvor stor en lejlighed og hvor mange værelser,
I har behov for. Der er udarbejdet en række indretningseksempler, som I kan bruge til inspiration.
I skal samtidig også beslutte jer for, hvor højt oppe i bygningen, I ønsker at bo.
VI MATCHER JERES ØNSKER
Når I er klar med jeres ønsker i forhold til placering, størrelse og indretning, laver I en reservation,
og så begynder vores store planlægningsarbejde for at få puslespillet med alle ønsker til at gå op.
Herefter får I tilbudt en eller flere lejligheder, der matcher jeres ønsker så godt som muligt. Når I
har besluttet jer for en lejlighed, indgår vi en kontrakt, og herefter begynder detaljeplanlægningen
i forhold til indretningen af jeres kommende bolig.
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MULIGHED FOR
INDIVIDUEL INDRETNING
Hvad angår mulighederne for tilpasning og personlig indretning af
jeres kommende bolig, er dette projekt ligeledes i en klasse for sig.

FORDI JERES BOLIG SKAL VÆRE JERES
Projektet giver jer unikke rammer omkring jeres
bolig, men hvordan I ønsker at indrette selve
jeres bolig er helt op til jer.
VI STILLER ARKITEKT TIL RÅDIGHED
Første skridt er, at I sætter jer sammen med
vores egen faste arkitekt. Sammen gennemgår
vi jeres ønsker og krav. Vi tager typisk udgangspunkt i nogle af vores indretningsforslag, men I
kan tilpasse indretningen præcis til jeres ønsker.
Inkluderet i prisen på jeres lejlighed er 4 timers
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arkitektbistand, og I kan naturligvis tilkøbe flere,
hvis I har brug for yderligere hjælp eller særlige
løsninger.
MATERIALEVALG
Som udgangspunkt bliver alle lejligheder indrettet med lyse moderne materialer og inventar
i højeste kvalitet jf. vores materialebeskrivelse.
Alt dette gennemgår I ligeledes med arkitetkten.
Har I særlige præferencer og ønsker i forhold til
materialer, inventar og udstyr, kan vi naturligvis
realisere disse mod en merpris.
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INSPIRATION OG
INDRETNINGSEKSEMPEL
116 m2 (111 m2)
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INSPIRATION OG
INDRETNINGSEKSEMPEL
146 m2 (143 m2)
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INSPIRATION OG
INDRETNINGSEKSEMPEL
160 m2 (156 m2)
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INSPIRATION OG
INDRETNINGSEKSEMPEL
180 m2 (176 m2)
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PROJEKT- OG MATERIALEBESKRIVELSE
VERSION 1.0, APRIL 2019
INDIVIDUEL INDRETNING OG
IMØDEKOMMELSE AF ØNSKER
Boligerne på Kulgrunden sælges på projektstadiet,
og køber har mulighed for at ønske placering af
samt størrelse på en lejlighed. Køber har ligeledes
indflydelse på indretning og materievalg i den
pågældende lejlighed.
Ud fra de kvadratmeter, der er til rådighed på de
forskellige etager i hver af byggeriets 3 blokke, forsøger vi i videst mulige omfang vi at imødekomme
ønskerne fra de købere, der har reserveret en
lejlighed ud fra bestemte forudsætninger. Da
indretningen af de forskellige blokke og etager
skal gå op med så lille et pladsspild som muligt,
kan vi ikke garantere, at vi kan tilbyde præcis det,
som en køber ønsker. Når I som købere gennem en
reservation har indgivet jeres ønsker, kan I derfor
opleve at få tilbudt en lejlighed, som er enten lidt
større eller lidt mindre end jeres ønsker. Lejligheden
kan også have en anden placering end ønsket.
Derfor står det jer som købere også frit for, om I
vil indgå en kontrakt på den lejlighed, vi ender
med at tilbyde, ligesom vi gerne tager en yderligere
dialog om, hvorvidt andre lejligheder i byggeriet
kan passe bedre, end den, vi i første omgang har
foreslået.
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ARKITEKT/TEGNER
Når I som købere har accepteret vores forslag til en
lejlighed og indgået en købskontrakt, er næste trin
detaljeindretning af lejligheden ud fra jeres ønsker.
Dette foregår gennem en dialog med vores egen
faste arkitekt på projektet, som ud fra jeres ønsker
kommer med oplæg til lejlighedens endelige indretning.
Der er i prisen inkluderet 4 timers arkitektbistand.
Ved behov for yderligere arkitektbistand afregnes
en timepris på 750 kr. inkl. moms pr. time.
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INDVENDIGE MATERIALER
BADEVÆRELSER
Ved lejligheder under 150 m2 er der i prisen
medregnet 1 badeværelse med vask, bruseniche
og toilet på ca. 7 m2 samt 1 gæstetoilet uden
bruseniche på ca. 3 m2. Såfremt dette ønskes
ændret til fulde 2 badeværelser vil der være en
merudgift, ligesom der kan forekomme merudgift,
såfremt vådrummene ønskes større. Lejligheder på
mere end 150 m2 udføres med 2 fulde badeværelser
på samlet ca. 13 m2. Ved ønske om yderligere badeværelser eller gæstetoiletter eller større vådrum vil
der forekomme en merudgift.
I alle vådrum beklædes gulv og vægge i eventuelle
brusenicher med klinker.

ETAGEADSKILLELSE OG LOFTER
Øverst gulvbelægning (klinker/trægulv) og
herunder 100 mm beton. Herunder 300 mm
isolering. Herunder støbt betondæk ca. 280 mm.
Herunder ca. 200 mm isolering, hvori ventilationsanlægget placeres.
Der afsluttes med 2 lag gips på loftet –
nedstroppet med støjreducerende opbygning
som beskrevet ovenfor. Lofterne fuldspartles og
hvidmales.

INVENTAR OG HVIDEVARER
Der er i købsprisen afsat et beløb på 1.300 kr. inkl.
moms pr. kvadratmeter til køb af inventar (køkkenelementer, badelementer og garderobeskabe) samt
hvidevarer. Ved køb af en lejlighed på fx 100 m2 er
der således afsat 130.000 kr. inkl. moms til inventar
og hvidevarer, mens der ved køb af en lejlighed på
fx 180 m2 er afsat 234.000 kr. inkl. moms.

VÆGGE
Udføres som Fermacell-plader, der fuldspartles
og hvidmales.

GULVE
Alle gulve udføres med gulvvarme. Vådrum
udføres med klinker, og øvrige rum belægges
som udgangspunkt med trægulv. Der er afsat
312,50 kr. inkl. moms pr. m2 til gulve (materialepris) til både klinker og trægulve.
VVS
Der udføres standard VVS-installation med
anerkendte mærker som Hansgrohe, Ifö m.v.
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VENTILATION
Der monteres genvindingsanlæg som Howalt.

DØRE, INDFATNINGER OG FODLISTER
Massive hvide døre som Swedoor. Mulighed for
tilkøb af skydedøre mod merpris. Hvidmalede
indfatninger og fodlister som standard 68 mm.
EL
Standard Fuga el-installation efter gældende
lovgivning. Der udføres 1 stk. telefon-/antenne/
datastik i alle opholdsrum.
DEPOTRUM
Der medfølger 1 stk. depotrum pr. lejlighed med
en anslået størrelse på 6-7 m2.
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UDVENDIGE MATERIALER

KONSTRUKTION
Bygningerne opføres som en søjle-/plade-/dragerkonstruktion i beton. Synligt beton udføres med
tilslag af hvid cement, så fladerne fremstår med
minimalt behov for vedligeholdelse og samtidig
indpasser sig i de øvrige lyse byggematerialer.
TAGFLADER, TAGRENDER OG ETAGEBÅND
Tagflader beklædes med tagpap, mens tagrender
og nedløb udføres i hvidmalet zink eller lignende.
Etagebånd beklædes med lyse gennemfarvede
klinker i storformat, som sikrer minimal vedligeholdelse.
TERRASSER OG PLANTEKUMMER
Med hver bolig følger en vestvendt terrasse.
Flere lejligheder har ligeledes øst- eller nordvendte
terrasser afhængigt af placeringen. Terrasserne er
placeret med indbyrdes forskydninger, som sikrer
både fri udsigt og privatliv i forhold til naboer,
underboer og overboer. Dette gælder uanset,
hvilken etage lejligheden er beliggende på.
Alle terrasseområder beklædes med miljøgodkendte terrassebrædder i træ. I forbindelse med
hver terrasse udføres 2 x 220 volt stik, udvendig
vandhane samt belysning i form af 10 spots.
De gennemgående brede plantekummer med
indbygget fælles vandingssystem udføres i hvid
fiberbeton. For at sikre maksimal udsigt udføres
kummerne så lave som muligt med en højde på
ca. 40 cm. Der monteres hærdede glasplader
som værn på indvendig side af kummerne, hvilket
sikrer, at gældende sikkerhedskrav overholdes.
Kummerne beplantes med lave vedbendplanter
og højere, skærmende beplantning terrasserne
imellem.
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TRAPPER/ELEVATOR/ALTANGANGE
Adgang til lejlighederne foregår fra østsiden via en
glasinddækket elevator og et trappesystem udført i
beton med hvidt tilslag og en slebet overflade, som
sikrer let vedligeholdelse. Glasværn udføres som
hærdede, laminerede, fastklemte glasplader. Altangange udføres i lette materialer med glasværn med
påsat håndliste.
Der er fra myndighedernes side rejst krav om 2
uafhængige flugtveje på østsiden af bygningerne
samt en redningsvej fra de private taghaver mod
vest. De ekstra flugttrapper udføres i gavlen med
hvidmalede trapper med glasværn, der binder
etagernes altangange sammen. Trapperne afvikles
via små fælles opholdsaltaner under de udkragede
konstruktioner. Synlige emner i altangangenes
gavle udføres i søvejrsbestandig rustfrit stål og/eller
beklædes med hvide plader som vægge og lofter.
Gangbroer udføres med skridsikre lyse fliser eller
andre godkendte skridsikre materialer.
VANDRETTE OG LODRETTE FLADER
Alle vandrette og lodrette flader under den
aftrappede bygningskonstruktion beklædes med
store, lyse standardplader som Rockletplader i
anerkendte skjulte systemer eller med direkte
montering.
DØRE, VINDUER OG ØVRIGE MATERIALER
Alle døre og vinduessystemer udføres som alupartier med farvede kapper. Hvor der anvendes
øvrige materialer vil disse på grund af byggeriets
beliggenhed være søverjsbestandige.
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P-PLADSER OG OPHOLDSAREALER
Parkeringsarealer udføres under bygningerne.
I prisen medfølger 1 stk. privat parkeringsplads pr.
lejlighed. Ønskes yderligere parkeringspladser kan
disse tilkøbes for kr. 75.000 kr. inkl. moms pr. stk.
Øvrige parkeringspladser udlægges til privat
gæsteparkering. I forbindelse med parkeringsarealerne etableres endvidere pladser til cykler og
barnevogne.

Fra bygningerne og ud mod vandet mod vest,
etableres en havnepromenade i granit. Al belægning etableres, så den ældes med ynde og bliver
en naturlig del af det eksisterende havneområde.

Landskabet omkring og under husene udformes
med brug lyse og vedligeholdelseslette materialer.
Der anvendes standard belægningssten med
granitbelægning i overgangene, og der opstilles
grusbede, kummer og bænke i lyst design.
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SALG OG
MERE INFORMATION
Salget af boligerne på Kulgrunden er startet, og allerede nu er der
kun få lejligheder tilbage i blok 03. For mere information kontakt
vores lokale mægler i Middelfart, Estate Strandstoft.

Estate Strandstoft A/S
Ejendomsmægler MDE
Odensevej 169, 5500 Middelfart
Telefon 6441 2020 . E-mail: 5500@estate.dk

Se også mere på:
kulgrunden-middelfart.dk

