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På Holbeks Ager, i den vestlige del af Odder  

by, opfører boligselskabet DOMEA 50 almene 

familieboliger.  

Bebyggelsen placeres i et grønt område med 

fælles friarealer, ophold, leg og parkering. Alle 

boliger udføres med selvstændige have og 

altaner og der etableres udvendige depot rum.

Byggeriet opføres med facader i i lyst tegl 

kombineret med bygningsdele som elevatortårne 

i beton og åbne ståltrapper.

Bebyggelsen består af 5 blokke med vandret 

lejlighedsskel og 2 blokke med rækkehuse i 2 

etager.
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Blok 1-5  i med vandret lejlighedsskel i 2 etager 

indeholder 40 stk.  3 rums  boliger. Boligerne 

udføres med  niveau fri adgang fra stueplan og 

fælles elevator  til  1. sal.  I rækkehusene, Blok 

6-7, udføres 10 stk. 4 rums boliger i 2 etager  med 

en intern trappe. Boligerne udføres med køkken 

/alrum, soveværelse og 1 til 2 værelser. Boliger i 

et plan udføres med et enkelt badeværelse,  hvor 

boliger i 2 etager har toilet og badeværelse på 

henholdsvis stue – og  1.sal.

Tilgængelighed

Adgangsveje, parkeringspladser og det interne

fortov er udført niveaufrit af hensyn til 

gangbesværede og kørestolsbrugere. Der

anlægges 1 handicap parkeringsplads og 1 plads 

til handicapbus.

beliggenhedsplan 
mål 1: 1000
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Facader er opført  I lyse gule tegl i kombination med med 

bygningsdele som elevatortårne i beton og med åbne ståltrapper. 

Vinduer, facadedøre og glaspartier er mørkgrå (antrazit).  Alle 

boliger har enten altan eller terasse. Altaner er  udført i beton, og 

med værn i stål og glas. Terrasser udføres  med betonfliser. Fra 

terræn er er der adgang til eget depotrum på 4 m². Depotrummene 

er beklædt med mørkegrå pladebeklædninger. De anvendte 

materialer har optimale drifts- og vedligeholdesvilkår. 

Installationer og hårde hvidevarer 

I alle lejligheder er der placeret et teknikskab med  dør til de 

tekniske installationer. Disse teknikskabe er placeret i tilknytning 

til henholdsvis entré og toilet/bad.

Alle lejligheder er udstyret med hårde hvidevarer (køl/frys, komfur 

og emhætte) som vist på indretningstegninger. Der er afsat plads og 

udført installationer til opvaskemaskinen ved køkkenvasken. Der 

er ligeledes afsat plads og udført installationer til vaskemaskine 

og kondenstørretumbler i badeværelset. Antennestik og datastik 

(PDS) er monteret som vist på indretningstegninger.
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oversigtsplan blok 1-5, stueplan 
mål 1: 200
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Bad Bad
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Bad
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Teknik Teknik Teknik Teknik

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse

Stueplanen består af følgende lejligheder:

blok 1, nr. 7 - 100 m²

blok 2, nr. 17 - 100 m²

blok 3, nr. 27 - 100 m²

blok 4 nr. 32 - 99 m²

blok 5 nr. 22 - 99 m²

blok 1, nr. 5 - 97 m²

blok 2, nr. 15 - 97 m²

blok 3, nr. 25 - 97 m²

blok 4 nr. 34 - 96 m²

blok 5 nr. 24 - 96 m²

blok 1, nr. 3 - 97 m²

blok 2, nr. 13- 97 m²

blok 3, nr. 23 - 97 m²

blok 4 nr. 36 - 96 m²

blok 5 nr. 26 - 96 m²

blok 1, nr. 1 - 100 m²

blok 2, nr. 11 - 100 m² 

blok 3, nr. 21 - 100 m²

blok 4 nr. 38 - 99 m²

blok 5 nr. 28 - 99 m²

3 rums lejlighed3 rums lejlighed 3 rums lejlighed3 rums lejlighed
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stueplan

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en terrasse på 8 m². Depotrum 
på  3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 1 - 100 m²

blok 2, nr. 11 - 100 m²

blok 3, nr. 21 - 100 m²

blok 4 nr. 38 - 99 m²

blok 5 nr. 28 - 99 m²

mål 1: 100

28
87

3065

22
00

3065

3065

37
65

4178

39
00

66
52

Værelse Entre Køkken

Bad

Spise- og opholdsrumSoveværelse

Mellemgang
Teknik

Opv.

Terrasse

D
A

D
A

D
A

1225

13
90

Depot

23
98

1037

VM
TT

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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stueplan

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en terrasse på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 3 - 97m² 

blok 2, nr. 13 - 97m² 

blok 3, nr. 23 - 97m² 

blok 4 nr. 36 - 96 m² 

blok 5 nr. 26 - 96 m² 

mål 1: 100
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Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 3 - 97m² 

blok 2, nr. 13 - 97m² 

blok 3, nr. 23 - 97m² 

blok 4 nr. 36 - 96 m² 

blok 5 nr. 26 - 96 m² 

mål 1: 100 Teknik

OPV

Belægning

Værelse

Bad

Soveværelse

Entre Køkken

Spise- og opholdsrum

Mellemgang

3065

28
87

22
00

13
90

1225

3065

37
65

4218

VM
 TT

39
00
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52

Terrasse

D
A

D
A

D
A

3065

Depot
1037

23
98

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 5 - 97m² 

blok 2, nr. 15 - 97m² 

blok 3, nr. 25 - 97m² 

blok 4 nr. 34 - 96m² 

blok 5 nr. 24 - 96m² 

mål 1: 100

stueplan

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en terrasse på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

VærelseEntreKøkken

Spise- og opholdsrum Soveværelse
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Mellemgang

4178 3065

22
00

28
87

37
65

13
90

3065

39
00

66
52

1037

23
98

1225

Teknik
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Opv. VM
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D
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D
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D
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3065

Depot

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 7 - 100 m² 

blok 2, nr. 17 - 100 m² 

blok 3, nr. 27 - 100 m² 

blok 4 nr. 32 - 99 m² 

blok 5 nr. 22 - 99 m² 

mål 1: 100

stueplan

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en terrasse på 8 m². depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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oversigtsplan - blok 1-5, 1. sal 
mål 1: 200

De
po

t

De
po

t

De
po

t

De
po

t

Værelse

Bad

Køkken
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VærelseEntreKøkkenKøkkenEntreVærelseVærelseEntreKøkken

SoveværelseSpise‐ og opholdsrum

Mellemgang

Spise‐ og opholdsrumSoveværelse

Bad Bad

Mellemgang

Bad

SoveværelseSpise‐ og opholdsrum

Mellemgang

Altangang
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Teknik Teknik Teknik Teknik

1. salen består af følgende lejligheder: 3 rums lejlighed3 rums lejlighed 3 rums lejlighed3 rums lejlighed

blok 1, nr. 9 lejl. 4 - 100 m²

blok 2, nr. 19 lejl. 8 - 100 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 12 - 100 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 5 - 99 m²

blok 5 nr. 30 lejl 1 - 99 m²

blok 1, nr. 9 lejl. 3 - 97 m²

blok 2, nr. 19 lejl. 7 - 97 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 11 - 97 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 6 - 96 m²

blok 5 nr. 30 lejl. 2 - 96 m²

blok 1, nr. 9 lejl. 2 - 97 m²

blok 2, nr. 9 lejl. 6 - 97 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 10 - 97 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 7 - 96 m²

blok 5 nr. 30 lejl. 3- 96 m²

blok 1, nr. 9 lejl. 1 - 100 m²

blok 2, nr. 9 lejl. 5 - 100 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 9 - 100 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 8 - 99 m²

blok 5 nr. 30 lejl. 4 - 99 m²
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Værelse Entre Køkken

Bad

Spise- og opholdsrumSoveværelse

Mellemgang
Teknik
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87

3065
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00

3065

3065

37
65

4178

Altangang

Opv.

39
00
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52

1037

23
98

D
A

D
A

D
A

13
90

1225

Depot

Altan

VM
TT

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 9 lejl. 1 - 100 m² 

blok 2, nr. 9 lejl. 5 - 100 m² 

blok 3, nr. 19 lejl. 9 - 100 m² 

blok 4 nr. 30 lejl. 8- 99 m² 

blok 5 nr. 30 lejl. 4 - 99 m² 

mål 1: 100

1.sal

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en altan på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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Værelse

Bad

SoveværelseSpise- og opholdsrum

Mellemgang

Køkken Entre

30654218

3065

22
00

37
65

28
87

3065

39
00

66
52

Opv.

Teknik

Altangang

23
98

1037

13
90

1225

VM
 TT

D
A

D
A

D
A

Depot

Altan

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 9 lejl. 2 - 97 m² 

blok 2, nr. 9 lejl. 6 - 97 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 10 - 97 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 7 - 96 m² 

blok 5 nr. 30 lejl. 3 - 96 m²

mål 1: 100

1.sal

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en altan på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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Teknik

OPV

Værelse

Bad

Soveværelse

Entre Køkken

Spise- og opholdsrum

Mellemgang

3065

28
87

22
00

3065

37
65

4218

Altangang

1225

13
90

39
00

66
52

VM
 TT

23
98

1037

D
A

D
A

D
A

3065

Depot

Altan

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 9 lejl. 3  97 m² 

blok 2, nr. 19 lejl.7  97 m² 

blok 3, nr. 19 lejl. 11  97 m² 

blok 4 nr. 30 lejl. 6  96 m²

blok 5 nr. 30 lejl. 2  96 m² 

mål 1: 100

1.sal

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en altan på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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Teknik

4178 3065

Altangang
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VærelseEntreKøkken

Spise- og opholdsrum Soveværelse

Bad

Mellemgang
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00
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VM
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Opv.
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A

D
A

D
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3065

Depot

Altan

Boligareal:
(inkl. andel af fællesareal) 

blok 1, nr. 9 lejl. 4 - 100 m²

blok 2, nr. 19 lejl. 8  - 100 m²

blok 3, nr. 19 lejl. 12  - 100 m²

blok 4 nr. 30 lejl. 5  - 99 m²

blok 5 nr. 30 lejl 1  - 99 m²

mål 1: 100

1.sal

Lejligheden er indrettet med åbent køkken i direkte 
forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. Fra
opholdsstuen er der adgang til en altan på 8 m². Depotrum 
på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine



Boligselskabet Domea Odder

Holbeks Ager 1-38
8300 Odder

Udlejning og administration

 Læs mere på www.domea.dk

15

oversigtsplan blok 6-7, stueplan 
mål 1: 200

DepotDepotDepot DepotDepot

Entre Køkken Entre Køkken Køkken

WC

Spise‐ og opholdsrum Spise‐ og opholdsrum Spise‐ og opholdsrum Spise‐ og opholdsrum Spise‐ og opholdsrum

WCWCGangWCWC

Køkken

Gang

Depot Depot

Gang

Entre

Gang Gang

EntreKøkken

Depot Depot Depot

Entre

Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik

Terrasse TerrasseTerrasseTerrasseTerrasse

Rækkehusene består af følgende lejligheder: 4 rums lejlighed, 106 m² 4 rums lejlighed, 106 m² 4 rums lejlighed, 106 m²4 rums lejlighed, 110 m² 4 rums lejlighed, 110 m²

blok 6, nr. 12

blok 7, nr. 2

blok 6, nr. 14

blok 7, nr. 4

blok 6, nr. 16

blok 7, nr. 6

blok 6, nr. 18

blok 7, nr. 8

blok 6, nr. 20

blok 7, nr. 10
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oversigtsplan blok 6-7, 1. sal 
mål 1: 200

Rækkehusene består af følgende lejligheder:

Soveværelse Soveværelse Soveværelse Soveværelse Soveværelse

Bad Mellemgang

Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse

Bad MellemgangBadMellemgangMellemgangBadBadMellemgang

Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik

4 rums lejlighed, 106 m² 4 rums lejlighed, 106 m² 4 rums lejlighed, 106 m²4 rums lejlighed, 110 m² 4 rums lejlighed, 110 m²

blok 6, nr. 12

blok 7, nr. 2

blok 6, nr. 14

blok 7, nr. 4

blok 6, nr. 16

blok 7, nr. 6

blok 6, nr. 18

blok 7, nr. 8

blok 6, nr. 20

blok 7, nr. 10
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blok 6, nr. 12

blok 7, nr. 2 

mål 1: 100

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

Boligareal: 110 m² 

Boligen er indrettet med seperat køkken med spiseplads i 
umiddelbar nærhed af en dejlig lys og rummelig opholdsstue. 
Fra opholdsstuen i stuen er der adgang til en terrasse på 8 m².  
Depotrum på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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Spise- og opholdsrum

Belægning

Teknik

30
02

27
46

5744

2044

24
45

30
00

3000

25
98

1087

Terrasse

D
A

16
40

2044

Depot

30
00

19
96

27
46

2822 2822

3914

1710

18
86

Soveværelse

Mellemgang

VærelseVærelse

Bad

Teknik

5744D
A

D
A

D
A

27
46

24
45



Boligselskabet Domea Odder

Holbeks Ager 1-38
8300 Odder

Udlejning og administration

 

Udlejning og administration

 Læs mere på www.domea.dk

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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blok 6, nr. 14

blok 7, nr. 4

mål 1: 100
Boligareal: 106 m² 

Boligen er indrettet med seperat køkken med spiseplads i 
umiddelbar nærhed af en dejlig lys og rummelig opholdsstue. 
Fra opholdsstuen i stuen er der adgang til en terrasse på 8 m².  
Depotrum på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.

24
45

2044
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Køkken Entre

WC

Spise- og opholdsrum
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98
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VM
TT

Soveværelse

Mellemgang Bad

VærelseVærelse

28222822
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5744

1710
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D
A

D
A

D
A

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

blok 6, nr. 16

blok 7, nr. 6

mål 1: 100

Boligareal: 106 m² 

Boligen er indrettet med seperat køkken med spiseplads i 
umiddelbar nærhed af en dejlig lys og rummelig opholdsstue. 
Fra opholdsstuen i stuen er der adgang til en terrasse på 8 m².  
Depotrum på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine
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blok 6, nr. 18

blok 7, nr. 8

mål 1: 100

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

Boligareal: 106 m² 

Boligen er indrettet med seperat køkken med spiseplads i 
umiddelbar nærhed af en dejlig lys og rummelig opholdsstue. 
Fra opholdsstuen i stuen er der adgang til en terrasse på 8 m².  
Depotrum på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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blok 6, nr. 20

blok 7, nr. 10

mål 1: 100

D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

Boligareal: 110 m² 

Boligen er indrettet med seperat køkken med spiseplads i 
umiddelbar nærhed af en dejlig lys og rummelig opholdsstue. 
Fra opholdsstuen i stuen er der adgang til en terrasse på 8 m².  
Depotrum på 3,5 m² er placeret ved indgangen til boligen.

Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
trægulve i eg som Hørning parket. I køkkenzonen er der 
linoleum. I badeværelser er der grå klinker på gulvet og hvide 
fliser på væggene i brusenichen.

Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Siemens. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I badeværelset er
der afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine
og en kondenstørretumbler. 

I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik som vist 
på indretningstegningerne. Der er fibernet i lejligheden.

Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
ca.-mål.
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D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine



D = Telefon / datastik

A= Antenne 

VM / TT = Installationer til vaskemaskine og kondenstørretumbler

OPV = Installationer til opvaskemaskine

Udlejning - kontakt:

Kundeservice
Telefon: + 45 76 64 64 64
Mail: kundeservice@domea.dk

Fremvisning og forespørgsler:

Servicecenter Horsens
Emil Møllers Gade 41, 1. sal
Telefon: + 76 44 46 50 
Mail: sc.horsens@domea.dk


