I BLOX har du nu mulighed for at bo
i en af de 22 lejeboliger ved
havnefronten midt i det
historiske København.
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BLOX SOM
DESTINATION

Havnefront, byliv og
historiske omgivelser
BLOX er meget mere end en bygning; det er en ny desti
nation på havnefronten i Indre København placeret mellem
Langebro og Den Sorte Diamant – midt i det historiske
København.
Visionen med BLOX er at styrke nærområdet og koblingen
mellem byen og havnen. De nye byrum, en grøn infrastruk
tur, nye broforbindelser og indretningen med mange funk
tioner er med til at skabe liv, byliv og livskvalitet. Der er
pladser, havnepromenade, restaurant med udeservering,
attraktive lejligheder og legeplads for børn og legesyge
voksne.
BLOX har allerede opnået betydelig international opmærk
somhed og vil blive en destination for både arkitektur
turister og alle, der sætter pris på Københavns mange
tilbud ved havnen.
BLOX er finansieret af foreningen Realdania og opført og
ejet af Realdania By & Byg med ambitionen om at skabe et
byliv ved havnen.
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BLOX SOM
BYGNING

Hele Danmarks verden for
arkitektur, design og nye idéer
BLOX er en bygning, der er omgivet af åbne pladser, en gangbro over Frederiks
holms Kanal og den kommende cykel- og gangbro Lille Langebro mellem BLOX og
Christianshavn.
Dansk Arkitektur Center i centrum af ejendommen byder på udstillinger, ture,
events, designshop og café med tagterrasse samt konferencefaciliteter og under
visning.
Ejendommens restaurant BLOX EATS tilbyder både inde- og udeservering.
Endvidere findes der kontorer i ejendommen, den sjoveste legeplads, et fitnesscen
ter og 22 lejeboliger på de to øverste etager.
Under bygningen findes et fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 350 biler.
BLOX er tegnet af OMA (Office for Metropolitan Architecture), som er blandt de
ledende internationale tegnestuer, når det drejer sig om at forene teoretisk praksis
med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur.
BLOX er tegnet og opført som et levende hus og tænkt aktivt ind i byens puls.
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LEJLIGHEDERNE
I BLOX

Urbanitet,
rummelighed
og masser
af personlighed
På de øverste etager i ejendommen findes
de 22 lejeboliger i størrelsen 120 m² og
helt op til 200 m².
Alle boligerne har adgang til egen stor tag
terrasse med en helt unik udsigt mod
Københavns Havn og byens tage og smukke
røde tegl. Her kan tilbringes mange dejlige
timer i godt selskab, eller alene med en
god bog og en kop kaffe i solen.
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Alle 22 boliger er tegnet med tanke på
lysindfald, rummelighed og ikke mindst
personlighed. Boligerne er forskellige og
man får dermed en unik bolig. Boligerne
indeholder ét badeværelse samt ét eller to
gode værelser foruden det store lyse kom
binerede køkkenalrum og stue.
Alle boligerne er afskærmet fra trafikstøj
og er indrettet med en kvalitet, som mat
cher den attraktive beliggenhed ved van
det.
Lejlighederne er en del af det mix af funk
tioner, som skal være med til at gøre BLOX
til et levende sted på mange tidspunkter
af døgnet. Dansk Arkitektur Center, BLOX
HUB, p-anlægget, legepladsen, restauran
ten og fitnesscenteret bidrager til det selv
samme.
Mange brugere og udadvendte funktioner
store dele af døgnet, er en del af visionen
for BLOX.
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LEJLIGHEDERNE PÅ 4. SAL
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Lejlighed nr. 409
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UDLEJET

14

15

16

17

18

19

LEJLIGHEDERNE PÅ 5. SAL
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UDLEJET

UDLEJET
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UDLEJET
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UDLEJET

UDLEJET
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FACILITETER
GULVE

Gulve er af røget egetræsparket

VÆGGE

Vægge er hvidmalede gipsvægge, i rå voksbehandlet beton eller sort indfarvet beton

LOFTER

Lofter er hvidmalede gipslofter

KØKKEN

Køkken er med elementer fra Paustian samt Vola armaturer

BADEVÆRELSE

Badeværelse er med elementer fra Paustian samt Vola armaturer

BLOX FACADE

Opbygget i 3 lags energiruder med farvet glas

TAGTERRASSE

Alle lejligheder har egen tagterrasse. Alle terrasser er udstyret med en vandpost samt en 230 V stikkontakt

P-PLADS

Mulighed for leje af p-plads i kælderen under BLOX

ZENSE HOME SYSTEM

Alle lejligheder er forsynet med Zense Home system, som giver mulighed for at styre stikkontakter på
en app. Herudover er det muligt at følge strømforbruget på hver enkelt stikkontakt

DØRTELEFON

Videoovervåget porttelefon ved indgange

ØVRIGE FACILITETER

Som lejer i BLOX har du følgende faciliteter, som er beliggende i BLOX:
> Dansk Arkitektur Center (DAC)
> BLOXHUB
> P-anlæg under BLOX
> Legeplads foran BLOX
> Restaurant i stueetagen i BLOX
> Fitnesscenter i BLOX

ENERGIMÆRKE
A2015

VIL DU HØRE MERE?

Har vi vækket din interesse, og har du fået lyst til at høre mere om en af de 22 unikke boliger i BLOX, er du
meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.
Vi vil med glæde fortælle om BLOX og lejlighederne placeret mellem Langebro og Den Sorte Diamant i Indre
København.
home Projektsalg og udlejning
Direkte 33 33 03 05
teglholmen@home.dk
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De anførte arealer i brochuren er bruttoarealer
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WWW.BLOX.DK
FOTOS: RASMUS HJORTSHØJ / MICHAEL LEVIN - BLOX

