http://www.danskeboligarkitekter.dk/find-projekt/soeg/projekt/vis/nyt-projekt-59/

Renovering og tilbygning i
Charlottenlund

Den nedslidte villa fik en opdatering. En ny kvist har erstattet den
eksisterende, som ikke rigtigt passede til huset, og den er nu forbundet til
fac aden, hvilket hjælper huset tilbage til den oprindelige stil. Vinduerne er
nye med koblede rammer og kan holde i 100 år. Fac aderne er afrensede,
og pudset med indfarvet mørtel skal ikke vedligeholdes. Taget har fået nyt
undertag og spansk naturskifer, der også holder de næste 100 år.
Resultatet er blevet et lækkert hus med en super energi-økonomi.

Fakta
Projekttype
Ombygning
Samlet projektpris
2.000.000-2.500.000
Arkitektens pris
Over 150.000

Om beregning af priserne
To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt
forskellig rådgivning og materialer, og dermed
have to forskellige slutpriser.
Priserne som bliver vist på siden kan af samme
årsag ikke betragtes som endelige, men
udelukkende som et udtryk for omkostningerne til
netop denne sag.
Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit
projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.
Resultat hos boligejeren
Sundere indeklima
Nemmere vedligeholdelse
Rådgivning omfattede
Kontakt og idé
Skitseforslag
Myndighedsprojekt
Projektering og byggeaftale
Byggeledelse og tilsyn
Boligtype
Fritliggende hus
Bygning opført
1912
Projektet afsluttet
2011

OM ARKITEKTEN

PRISER

Jeg arbejder med dine ønsker til rumlighed og funktion i kombination med huset og stedets muligheder.
Skal der bygges om, arbejder jeg med respekt for den oprindelige tanke og tilpasser den til de krav, du stiller til en moderne
bolig. Når jeg designer nyt, er jeg inspireret af 30'ernes modernisme i krydsfeltet mellem Frank Lloyd Wright og Neutra.
Jeg arbejder helhedsorienteret og følger processen fra skitse til byggeplads og aflevering for at sikre helheden mellem idé,
design, pris og aftaler

Uddannelser
Arkitekt (http://www.aarch.dk)
Officer i Hæren (http://www2.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx)

Arkitekt

Anders Barslund C hristensen
Hjemmeside

www.barch.dk (http://www.barch.dk)
Klik her og få
arkitektens
kontaktoplysninger

‹ Se arkitektens
priser
‹ Læs om
arkitekten

Bliv ringet op gratis af arkitekten
Indtas t dit telefonnummer
Indtas t dit fornavn

Indtas t dit efternavn
Indtas t din email
Hvad s kal arkitekten hjælpe med?

Danske BoligArkitekter må sende mig nyhedsbreve og tage kontakt til mig i forbindelse med spørgsmål
om kundetilfredshed

Send forespørgsel

Se arkitektens projekter

