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GODT DESIGN
I FUNKTIONEL 
ARKITEKTUR
KUBEhusene er tegnet af Adept arkitek-
ter, som med base i København også 
løser opgaver internationalt. Der er 
lagt stor vægt på at skabe nutidige og 
funktionelle boliger i høj kvalitet, som 
imødekommer de krav, man med rette 
kan stille til en moderne bolig. 

Arkitekterne har med kubekonceptet 
opdelt huset i mindre enheder, og 
dermed formået at skabe et hus med 
spændende facader og rumvirkninger 
omkring huset.

I alle lejligheder er planløsningerne 
skabt med optimal udnyttelse af 
arealerne for øje. KUBEhusenes kvadrat-
meter er derfor væsentligt mere effek-
tive og brugbare end i ældre byggeri.

KUBEhusene er gennemdesignet kva-
litetsbyggeri, hvilket også kommer til 
udtryk i materialevalg og udførelse. 



KUBEHUSENE 
ER RAMMEN
OM DET GODE
FAMILIELIV 

Den gode beliggenhed og en funktionel 
bolig er af afgørende betydning for, at 
hele familien får en god oplevelse af det 
nye hjem. 

Den korte afstand til børnehave, skole, 
sportsaktiviteter og indkøbsmuligheder
samt den uovertrufne kollektive trafik 
i umiddelbar nærhed minimerer trans-
porttid.

Kombinationen af nærheden til naturen 
og Ørestads mange faciliteter tilgodeser 
alles behov for et aktivt liv.

KUBEhusene får adgang til et lækkert 
haveanlæg og bliver placeret langs 
kanalen, lige hvor byfælleden starter. 
Så der er også rig mulighed for et godt 
udeliv, i umiddelbar nærhed af boligen.





VI HAR NATURLIGVIS 
VALGT UNO FORM 
OG MIELE

uno form er kendt for sine kvalitets-
køkkener gennem mere end 30 år og 
ingen er vist i tvivl om, at Miele er det 
ypperste inden for hårde hvidevarer.

Det er et helt bevidst valg, foretaget 
netop for at understrege kvaliteten i 
byggeriet.

Køkkenet er nok det “møbel” man er 
mest i kontakt med hver dag. Derfor skal 
det naturligvis være i ordentlig kvalitet.
“Maskinparken” som skal være med til at 
gøre jeres liv enklere og mere komfor-
tabelt, skal selvfølgelig også være i en 
kvalitet, der holder til at blive brugt dag 
ud og dag ind.







LYST, LÆKKERT 
OG LIGE TIL AT 
FLYTTE IND I

Lyse materialer og farver er sammen med 
lysindfaldet fra vinduespartierne med til 
at skabe en let stemning i rummene. 
Dette er bestemt ikke uden betydning, 
specielt ikke i vinterhalvåret, hvor de lyse 
timer som bekendt er færre.



GODE 
PLANLØSNINGER
OG LYS, 
MASSER AF LYS

Billederne taler næsten for sig selv, men 
kombinationen af gennemlyste rum og 
gode planløsninger er med til at skabe 
den gode komfortable fornemmelse, 
som man kun oplever i en ny og 
moderne bolig.







ØRESTAD, EN 
BYDEL I KONSTANT
UDVIKLING

Der sker hele tiden noget i Ørestad, men 
allerede nu rummer bydelen det meste 
af, hvad man kan forvente af en moderne 
dynamisk bydel. Daginstitutioner, skole, 
gymnasium, sportsfaciliteter, caféer, re-
stauranter, bibliotek, biografer, butikscenter, 
supermarkeder osv. osv.

Snart står Royal Arena klar med musik-, 
sports- og kulturarrangementer. Ved siden 
af opføres en skøjtehal. Du finder også både 
golfbane, wellnesscenter og fitnesscenter i 
bydelen. Så alt ialt er Ørestad dækket rigtig 
godt ind. 

Men ikke mindst de smukke naturskønne 
omgivelser med fælleden, byfælleden og 
naturlegepladsen er med til at gøre Ørestad 
til byens forhave.

Er alt dette ikke nok, er Kongens Nytorv  
mindre end 12 metrominutter væk, 
og Amager Strandpark et par minutter mere.







GOD PLACERING,
TÆT PÅ ALT

KUBEhusene ligger centralt i Arena-
kvarteret, lige der hvor kanalen og 
byfælledens park møder hinanden, ca. 
500 m. fra den nærmeste metrosta-
tion.

Daginstitution, skole, sportsfaciliteter 
og indkøbsmuligheder ligger mindre 
end 10 minutters gang herfra.

I KUBEhusene får du derfor det bedste 
af alle verdener, med nærheden til 
både naturen og byen.
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KUBEhusene består af 2, 3 og 4 værelses 
lejligheder. Her ser du nogle typiske varianter. 

Da stort set alle lejligheder er forskellige, alt efter 
hvor de ligger, kan du se de enkelte 
lejligheder på hjemmesiden: www.kubehusene.dk 
Herfra kan du også printe planer i 1:100

En stor del af lejlighederne opføres i en flex 
version, dvs. at et ekstra værelse kan fravælges. 
På hjemmesiden kan du se, hvordan den samme 
lejlighed ser ud, både med og uden flexværelse.

Lejlighederne her er vist i målestok 1:100

2 værelses lejlighed, 60 m2 i stueplan med terrasse
Bolig nr. 40. Robert Jacobsens Vej  5A, st.mf.



FLEX. VÆR

ENTRE

*

VÆRELSE

DEPOT

TOILET / BAD

vm

Ophold/Køkken

ALTAN

Lejlighed type 4 C1

6 6

20

3
4

2

5

1

8
9

7

3 4

5 7 8

FLEX. VÆR

DEPOT

*

VÆRELSE

TOILET / BAD

vm

OPHOLD/KØKKEN

ENTRE

ALTAN

ALTAN

Lejlighed type 7 C1

6 6

20

3
4

2

5

1

8
9

7

3 4

5 7 8

2 værelses lejlighed, 84 m2 med 2 altaner, uden flexværelse
Bolig nr. 34. Robert Jacobsens Vej 1B, 7.th.

3 værelses lejlighed, 86 m2 med 1 altan og flexværelse
Bolig nr. 71. Robert Jacobsens Vej 5B, 3.th.
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4 værelses lejlighed, 124 m2 med 2 altaner 
Bolig nr. 17. Robert Jacobsens Vej 1A, 8.th. 

3 værelses lejlighed, 126m2 med 2 altaner, uden flexværelse
Bolig nr. 74. Robert Jacobsens Vej 5B, 5.tv.
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3 værelses lejlighed, 125 m2 med 2 altaner, uden flexværelse
Bolig nr. 25. Robert Jacobsens Vej 1B, 3.tv.

4 værelses lejlighed, 122 m2 med 2 altaner 
Bolig nr. 66. Robert Jacobsens Vej 5B, 1.tv.



MILJØMÆRKE, KVALITET OG MATERIALER
ENERGIKLASSE
Som en af de første ejendomme opføres KUBE-
husene i lavenergiklasse A2020. Boligerne 
opfylder derfor de nyeste, skrappe energikrav. 
Varmeudgifterne er derfor helt i bund.

SOLCELLEANLÆG
Ejendommen får sit eget solcelleanlæg som 
forsyner det fælles elforbrug med op til 32.000 
kWh. årligt.

INDVENDIGE MATERIALER

STUE/VÆRELSER

GULVE
Gulve udføres som lyst lamel plankegulv i hvid-
pigmenteret eg. 

VÆGGE
Spartlede og hvidmalede.

LOFTER
Udføres som spartlede og hvidmalede be-
tonlofter med tilbagelagt fuge i samlingerne. 
Nedsænkede gipslofter i fordelingsrum.

DØRE
Hvidmalede plane døre med stålgreb.

FODLISTER
Hvidmalede fodlister.

VARMEANLÆG
Varmeforsyning er via fjernvarme. Der er 
radiatorer i opholdsrum og gulvvarme i 
badeværelser.

EL
Hver bolig forsynes med HPFI-tavle.

ANTENNE/TELEFON/EDB
Der etableres antenne og pds-stik i hvert 
opholdsrum med monopolskillepunkt/kryds-
felt i installationsskakt. Oprettelsesgebyr kan 
forekomme.

BADEVÆRELSE

GULVE
Evers Manhattan Fango 50x50.

VÆGGE
Bruseniche Evers Manhattan Fango 50x33
Øvrige  vægge udføres som spartlede og 
hvidmalede. 

LOFTER
Spartlede og hvidmalede betonlofter med 
indbyggede spots.

INVENTAR
Badmøbel: uno form Avantgarde vaskeskab 
Marbré Trento Solid Surface hvid bordplade 
med integreret Bagno vask.

SANITET OG ARMATURER
Som Ifø/Duravit og Hansgrohe.

HVIDEVARER Miele
•Vaskemaskine
•Tørretumbler
Afhængig af lejlighedsstørrelse enten som
kombinationsmaskine eller vaskesøjle.

KØKKEN

ELEMENTER
uno form Avantgarde.
Mathvid med grebsfri betjening. Skuffer 
leveres med soft luk.
Sokkel hvidmalet.
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LED belysning under overskabe.

BORDPLADER OG KØKKENVASK
Leveres som hvid Kuma laminat med under-
limet rustfri stålvask Intra Frame FR 520.

ARMATUR
•Blandingsbatteri i krom fra Hansgrohe

HVIDEVARER Miele
•Glaskeramisk induktionskogeplade
•Indbygningsovn
•Integreret køle-/fryseskab
•Integreret opvaskemaskine
•Emhætte monteres under overskab   
  Exhausto ESL145

UDVENDIGE MATERIALER

FACADER
Betonfacader med murstensskalmur i forskel-
lige nuancer med grå fuger.

VINDUER OG UDVENDIGE DØRE
Udføres som træ-alu vinduer/døre med 3 
lags energiglas. 
Udvendige rammer og karme udføres i farvet 
aluminium. Indvendige rammer og karme 
udføres i hvidmalet træ.

STÅLALTANER
Stålaltaner med stålværn med håndliste i hårdt 
træ.

TAG
Tagdækning udføres i tagpap.

DIVERSE

CYKELPARKERING
Der bliver cykelparkering i dertil indrettede 
rum i stueetagen, kælder samt på terræn.

POSTKASSE
Et stk. postkasse pr. bolig er placeret i stue-
plan.

AFFALDSHÅNDTERING
Alle opgange er forsynet med nedfaldsskakte 
til mobilsug.

HANDICAPADGANG
Alle lejligheder har niveaufri adgang.

BILPARKERING
Der bliver bilparkering i de nærliggende par-
keringshuse, når disse bliver etableret.
I mellemtiden foregår parkeringen på terræn. 
Der bliver max 200 m. fra ejendommen til en 
p-plads.

STORSKRALD
Der etableres storskrald/miljøstation.

ADGANGSFORHOLD
Trapper udføres i præfabrikerede betontrap-
per med glatte betontrin med vaskekant. 
Gelænder og værn udføres i pulverlakeret stål.

ELEVATORER
Der er i hver opgang 1 stk. elevator til 8 per-
soner.

DØRTELEFON
Der etableres porttelefon/kaldeanlæg i hver 
opgang.

BOPÆLSPLIGT
Der er ingen bopælspligt i KUBEhusene.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til æn-
dringer forbeholdes.



KUBEhusene salgsudstilling: home Bjerregaard & Co på Ørestads Boulevard 57D, 2300 København S Tlf.: 3248 3500 Email: oerestad@home.dk

Projektansvarlig: home Bjerregaard & Co Projektafdelingen, Kastrupvej 89, 2300 København S Tlf. 3297 1400 Email: kastrupvej@home.dk
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