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KØKKEN 

Borform i Garnisonshaven 
 
Boform bidrager til Garnisonshavens smukke lejligheder 
med kvalitet og funktionelt design. 
Med respekt for ejendommens historie og sjæl er 
Boforms tidløse klassiske løsninger og materialer 
tilpasset til rummenes hvidpigmenterede massive 
fyrreplanker på gulvene, hvide vægge og sprossede 
vinduer.  
 
Med et bredt sortiment kan Boform imødekomme 
individuelle løsninger og høje krav til kvalietet, eksklusivt 
dansk design og holdbarhed.  
 
Tag forbi Boforms showroom i Christians IX’s Gade nr.4, 
en kort spadserertur gennem Kongens Have (fra 
Rigensgade), og mød de kompetente arkitekter, der står 
klar til at gennemgå Boforms univers samt 
tilvalgsmuligheder på bl.a. hvidevarer fra Miele og Bora.  
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KØKKEN – standard 

Materialer  
 
Alle køkkener er udført i ekstra kraftig 120 mm melamin, kantet på 
alle sider med forstærket forkant i 2 mm ABS.  
Fronterne er udført i 22mm formalhydfri fuldlakeret MDF i hvid eller 
grå, med rettet profiler og kanter.   
 
Overskabe er finerede asketræ. 
 
Skuffer er udført imassiv bøg, monteret med fuld teleskop udtræk og 
dæmpet ansalg.  
 
Bestikindsatser i massiv bøg.  
 
Bordplade udføres i Carrara marmor, monteret med stålvask og med 
nedfældet kogeplade enten fra Bora eller Miele.  
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HVIDVAREPAKKE – Standard 

Miele  
  
I alle lejligheder installeres Miele produkter.  
 
Indbygningsovn H2265B  
Induktionskogeplade KM6115 * 
Opvaskemaskine G4980 SCVi 
Køle-fryseskab KF37132 iD 
Vaskemaskine WDB 020 NDS  
Kondenstørretumbler TDA 140 C 
 
  
*Hvor det ikke er muligt at installere “Bora”  
 induktionskogeplade og emfang.  
 
*Forbehold for udgået modeller. 
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HVIDVAREPAKKE – Standard 

Bora i luften  
 
En innvovativ induktionskogeplade og emhætte i én.  
  
Emhætte er med kulfilter og som skabt til lejlighederne i 
Garnisonshaven, installeres hvor det er muligt.  
 
Boform oplyser om mulighederne ved tilvalgsmødet.  
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Det personlige leverum  
 
Med en stærk drivkraft leverer det tyske firma Dornbracht 
boligens badeværelse -og køkkenarmaturer med sans for 
kvalitet, æstetik og design.  
 
 
Serien Tara er blevet et design ikon med en moderne 
fortolkning.  
 
Overflade i krom. 
 
 
 

ARMATUR- Standard   
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TILVALG – Køkken og bad 
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Det personlige valg 
 
Ved tilvalg hos Dornbracht stiger man ind i et bredt 
univers af armaturer og overflader som skulle kunne 
tilfredsstille selv den kræsne køber. 
 
Serien Vaia eller Tara  
 
Eller der kan vælges klassikeren “Quooker” 
 



FLISER BADEVÆRELSE  

Everstone, EVER-Grau 60x60  

Everstone, EVER-Claire 60x60  

Producent: Supergres 
Materiale: Porcelæn  
Made in Italy    
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Fap Roma, Grafite Mat, 60x60  

FLISER BADEVÆRELSE  

Producent: Fap Ceramiche  
Materiale: 
Made in Italy    

Fap Roma, Imperial Mat, 60x60  
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BADEVÆRELSE  
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Model Garnisonshaven   
 
Badeværelsesmøblerne bliver i de fleste badeværelser tilpasset 
vinduesnicherne i de flotte lyse badeværelser.  
 
Møblet er under udvilking med arkitekt og Kulturstyrelsen.  
 
Fronter fuldlakeres enten i grå eller hvid.  
 
Skuffer udføres i bøg. 
Top vælges i 12mm Kerrock (som Corian) med underlimet 
porcelænsvask.  
 



FLISER – Parterre  
Materiale: Sandsten  
Mål: Bredde 54 x 45-102 cm faldende længder  
 
Hvis man skal betegne denne natursten med ét ord, så må det være 
"fantastisk". En natursten som gør en forskel på den visuelle oplevelse 
og komforten med en blød overflade.  
  
Ved hjælp af adskillige bearbejdninger, har denne sandsten ikke alene 
de skønneste farver, men også en overflade som er helt unik, med en 
kombination af rustikhed og blødhed.  
 
Denne sandsten udføre i hele kælderens udstrækning inklusiv 
badeværelsesgulvene.  
 
Der udføres hvide 10x30 cm porcelænsfliser i brusenicherne i parterre. 	
		
 

5/9-2017	



GULV – Stuen, 1.Sal, 2.Sal, 3.sal   

Materiale: Specialproduceret nye fyretræsplanker  
Behandling: Hvidpigmentering  
Mål: 25 x 200 mm 3-5 meter  
(Bredde af planker skal godkendes af Kulturstyrelsen) 
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FÆLLESANLÆG – Faciliteter  

Indgang: Dørtelefon med kamera til porten  
 
Net: Højhastighedsforbindelse  
 
Orangeri: Et fællesrum som kan forlænge sommeren og bruges til at holde beboermøder og lignende.  
 
Vinkælder: Et fællesrum med eget aflåst vinrum som kan bruges til private eller fælles arrangementer.  
 
Bilparkering: Beboerlicens giver ret til parkering i næromårdet til en reduceret pris. Licensen er gyldig 1 år fra den dato, 
den er udstedt. Pris: Fra 100 kr. til 1.150 kr. afhængig af energiklassen på køretøjet. 
  
Cykelparkering: Forefindes i cykelskure i gården. 
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Renovation: Forefindes i skure i gården.  
Der forsøges at indhente en skraldesugstilladelse fra Københavns 
Kommune, så affladscontainerne nedgraves i Rigensgade foran 
Garnisonshavens facade.  
 

 

 


