LIVET
VED
SØEN
DET ER NOGET AF ET SYN DER MØDER EN, LIGE SÅ SNART MAN TRÆDER
INDENFOR I DENNE BOLIG. BLIKKET FLYTTES AUTOMATISK OVER DE IMPONERENDE TRÆGULVE HEN TIL DE STORE GULV-TIL-LOFT-VINDUER MED
DEN UHINDREDE UDSIGT OVER VANDET OG FAMILIENS LILLE BADEBRO.
AF JONNA KIVILAHTI. FOTO KRISTA KELTANEN.

I stuen er der to etager, og de enorme vinduer integrerer på smukkeste vis
bygningen med den omgivende kystnære natur. Familien har sin egen lille bro.
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De stramme, skulpturelle linjer og perfekte
proportioner i VOLA designet, der blev
skabt for over 45 år siden, har gjort VOLA til
et designikon, der er anerkendt over hele
verden.
Forarbejdning og finish af VOLA serien er
ligeledes unik og sikrer exceptionel funktion,
holdbarhed og skønhed.

A

rkitekt Joanna Maury-Ahola har
specialiseret sig i at designe huse
og villaer, der er i både kvalitet og
individualitet, er blevet meget værdsatte.
Ejerne af ejendommen kontaktede Joarc
Architects i 2010, og oplægget vækkede
øjeblikkelig en lyst i virksomhedens ejer,
ja præcis – arkitekt Joanna Maury-Ahola.
Familien havde fået fat på en grund lige
ned til vandet, og ønskede at opføre en stor,
moderne bygning som skulle være deres
nye hjem.
Rummeligt og strømlinet
Den gamle ejendom blev revet ned, og familiens nye bygget tæt på vandet. Grunden
er afgrænset af havet på den ene side og en
anlagt have på den anden side.
“Designprocessen udgjorde en vidunderlig
udfordring. For i et byområde, er det ikke
ofte, at man får lov til opføre et hus som
dette, der ligger så tæt på vandet. Archipelago Properties, som jeg har arbejdet for
tidligere, gav mig den nødvendige erfaring
på området, det kunne jeg øjeblikkeligt
omsætte, da jeg tegnede denne ejendom,”
forklarer Joanna Maury-Ahola.
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1. Den moderne bygning blev bygget lige ned havet.
Familiens egen bådebro betyder at en tur med båden
ikke er langt væk.

Ejendommen
Huset er tegnet af Joanna MauryAhola fra Joarc Arkitekter, der ligger i
Espoo i det sydlige Finland. Bygningen er på cirka 300 kvadratmeter, der
på tværs af to niveauer, er opdelt
på 7 værelser og et køkken. Byggeriet
begyndte i 2010, og bygningen stod
færdig i 2012.

2. Arkitekt Joanna Maury-Ahola foran den smukke
trappe. Hun er mere end tilfreds med slutresultatet.

Hvem bor her?
En finsk mand, en spansk kvinde, en
teenagesøn og en hund.
Hvad gør den speciel?
Placeringen ved søen meget tæt på
vandet, det strømlinede design og den
private badebro.
2
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VOLA Showroom
Pakhus 48
Klubiensvej 22
DK-2150 Nordhavn
Tel.: +45 7022 4570

VOLA A/S
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7023 5500
Fax +45 7023 5511

www.vola.com

sales@vola.dk

De store vinduer giver uhindret udsigt over de skiftende årstider, hvilket bringer livet udenfor indenfor.

Familiens ønske var et rummeligt og strømlinet hjem, der havde fokus rettet mod
vandet. Arkitekten hjalp i den retning ved at
vælge glas som det fremherskende materiale.
De dominerende vinduer bringer virkelig
livet udenfor indenfor, og gør det muligt at
beundre de skiftende årstider og bare sidde
og nyde vind, vejr og vand. Glasdørene kan
åbnes op helt på begge sider, og på den
måde slår det om sommeren udendørsområdet sammen med opholdsstuen. Skydedørene fra Schüco er blevet integreret i
gulvet, hvilket skaber en flot illusion.
På trods af ejendommens omfattende gulvplads og store vinduer, har hjemmet alligevel en varm og hyggelig stemning. Familien
ejer da også en stor kunstsamling og de er
placeret udvalgte steder, herunder også i
køkkenet, og det giver nogle visuelle pletter
som understreger stemningen. De brede
gulvbrædder dækker hele gulvet i stueplan
bortset fra køkkengulvet, som er flisebelagt.
Træet er 14 meter lange Douglas-gran gulvbrædder fra danske Dinesen.
Mest plads til at være sammen
“Rummene blev delt op helt efter familiens
ønsker. Et af dem var et stort, åbent rum,
der skulle indeholde stue og spiseplads
som alle kunne være i og nyde. Eftersom
familien tilbringer megen tid sammen, blev
en ekstra alrum tilføjet ovenpå. Dermed
måtte de gå på kompromis med størrelsen
på soveværelserne fordi de hellere ville
maksimere størrelsen af de boligarealer de
deler end der hvor de sover,” fortæller arkitekten.
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Lækkert pejseområde
Boligarealet blev delt i to niveauer, med –
skal vi kalde dem fællesområder – nedenunder, dvs. et helt åbent plan med spiseplads, køkken, stue og en hyggekrog for
enden af stuen med pejs og siddepladser
nedsænket i gulvet.
Med til den finske måde at leve livet op, er
der naturligvis også blevet plads til deres
elskede sauna, og den er placeret i forlængelse af pejsestuen og som sådan ikke synlig.
Familiens soveværelser med en-suite badeværelser samt bryggers rum, ekstra stue,
et lille motionsrum og et specielt tilpasset
walk-in-closet – alle beliggende ovenpå.

Arkitekt Joanna Maury-Ahola designede en rede-lignende opholdsområde, som blev integreret i gulvet.
Det nedsænkede området med siddepladser omgiver
pejsen i den ene ende af stuen, ved siden af saunafaciliteterne. Ifølge familien føles det lidt som at sidde
i læ på en sejlbåd.

Se mere på: www.moccamaster.com/dk Tlf: 5573 7333
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Lille spiseplads i køkkenet
Køkkenet, udvalgt af arkitekten er fra Airas
Design, og fungerer som hjertet i hjemmet
fordi det er placeret lige i midten. Bordplader er i hvide sten. Da familien ønskede
et sted at spise morgenmad, blev et lille
bord placeret i den ene ende af det store
køkkenbord.
Den modsatte ende viste sig at være det
perfekte sted for en skulptur af en spansk
kunstner.

Markiser og gardinløsninger udover det sædvanlige...

1. Her ses det lille spisebord i køkkenet.
2. De høje, sorte køkkenskabe og Gaggenaukøleskabet blev placeret langs endevæggen, der
sikrer en let fornemmelse i resten af køkkenet.
3. Køkkenet er ved Airas Design. Familiens værelser
ligger for enden af køkkenet.

82

3

Engelsborgvej 29

|

2800 Kgs. Lyngby

|

Tlf. 45 88 21 00

|

www.house-of-blinds.dk
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Masser af kunst
Et stort spisebord og stole blev udvalgt til
spisepladsen, oplyst af Foscarinis Caboche
lampe. Både omkring spisebordet og i stuen ses en anselig samling af kunstværker
fra både finske såvel som internationale
kunstnere, der er erhvervet i gennem flere
år, hvor familien også har boet i andre lande.
“Familien ejer en del kunst, som hvis det
placeres rigtigt, skaber en varm og hjemlig
atmosfære. Og kunst er familiens lidenskab. Så den store væg i rum virker som
et samlende punkt for det,” siger arkitekt
Joanna Maury-Ahola.
Her er ligeledes souvenirs og indtryk fra
årene tilbragt i udlandet og det er også
med til at skabe en rar fornemmelse. De
farverige, stærke former er en afspejling af
kvindens spanske ophav. Flygelet er et arvestykke fra hendes side og det er fra det
20. århundrede. Det fandt lige præcis sin
plads her efter samråd med arkitekten.

1. Et egnet sted til flygel, et meget skattet objekt
fra kvindens side, blev arbejdet ind allerede i husets
planlægningsfase.
2. Udsigt fra hovedindgangen via spisebordet direkte
til haven. Vinduerne der er integreret i gulvet og de
ekstra lange gulvbrædder, skaber en illusion om at
rummet fortsatte hele vejen til havet.
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3. Et stort bord og masser af kunst danner rammen
for stedet hvor der spises. Lampen fra Foscarini forhindrer ikke udsigten fra stuen.
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1. Den mørke stemning i saunaen sammen skaber
en rolig atmosfære. Det rustne Corten-stål og den
sorte fliselægning er et perfekt match.
2. Toilettet nedenunder en holdt sort og hvidt.

Naturligvis er der også en sauna
Som nævnt er siddepladserne omkring pejsen blev integreret i gulvet, og det giver en
smuk udsigt til den omgivende natur fordi
man kigger op. Fra den tilstødende sauna
finder man også en uhindret havudsigt. Arkitekten valgte mørke sten og lyst træ i saunaen for at skabe en rolig og afslappende
stemning. På væggen hænger der et stykke
Corten-stål (der er et rusttrægt og vejrbestandigt konstruktionsstål. Når stålet udsættes for regn, sol og vind, dannes/patinerer
der hurtigt et rødbrunt “rustlag”, red.) og
det vil på sigt, sammen med de mørke sten
og blege træ, danne en vellykket helhed.
Rummet har en afslappet og behagelig atmosfære, ligesom ejerne ønskede det.
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Danish Design - Made in Denmark

www.hoptimist.com

CLASS BATHS
Experience exclusive difference - WWW.BADSTIL.DK

Block II møbel 90x46x50h m/solid surface vask, FØR 23.995,- SALE 11.995,Block II møbel 90x46x50h m/solid surface vask, FØR 23.995,- SALE 11.995,Frozen
170x72x55h
32.995,SALE
17.500,Frozenbadekar
badekari massiv
i massivsolid
solidsurface
surface
170x72x55hFØR
FØR
32.995,SALE
17.500,Piatto
Piedmont fritstående karbatteri, komplet i krom FØR 17700,- SALE 8.800,Piatto Piedmont fritstående karbatteri, komplet i krom FØR 17.700,- SALE 8.800,-

Nostromo termostatsæt
Nostromo termostatsæt
krom
kromKomplet
Komplet iimassive
massivematerialer
materialer
FØR
FØR16.895,16.895,-SALE
SALE8.995,8.995,-

Compact vaskemøbel,
vaskemøbel, mange
Compact
mange størstørrelser,
F.eks.
50x30
Udført
relser, F.eks. 50x30 - Udført ii massiv
massiv
SolidTec,
6.395,SolidTec,FØR
FØR11.520,11.520,- SALE
SALE 6.395,-

Spazio
Spaziotoilet
toiletm/softclose
m/softclosesæde
sæde
Design
DesignafafTerri
TerriPecora
Pecora
FØR
FØR12.990,12.990,-SALE
SALE7.495,7.495,-

Semplice Lux
Lux bruseset,
Semplice
bruseset,Design
DesignNuria
Nuria
Altudført
udførti imassivt
massivt materialer
materialer
Coll,Alt
Coll,
FØR12.995,12.995,-SALE
SALE 5.995,FØR
5.995,-

Volaprodukter,
produkter,altalttiltilkøkken
køkken& &bad
bad
Vola
SALE -33%
SALE
-33% på
på vejl.
vejl. priser
priser
Vola
VolaHv1
Hv1i ikrom
kromSALE
SALE2.699,2.699,-

The
181 xx95
cm.cm.
The EGG
EGG badekar
badekar 181
95x x52h
52h
Design
matt
SolidSolid
Surface
DesignbybyPulcher,
Pulcher,
matt
Surface
FØR42.900,42.900,SALE
19.900,SALE
19.900,FØR

Boheme vask i solid surface

Kubo Frame vaske i massiv solid surface.
Kubo Frame vaske i massiv solid surface.
Mange
F.eks.
Mange størrelser,
størrelser,spar
sparopoptiltil-50%.
-50%.
F.eks.
50x40x13,
2.995,50x40x13, FØR
FØR5.995,5.995,-SALE
SALE
2.995,-

Boheme vask i solid surface
55x33x14 cm.
cm. Design
Design by
by Pulcher.
55x33x14
Pulcher.
FØR 6.995,6.995,- SALE
FØR
SALE2.950,2.950,-

Block Frontline
surface dobb.
Block
Frontlinemøbel
møbel160x46x50h
160x46x50h m/solid
m/solid surface
dobb. vask,
vask, FØR
FØR 39.995,39.995,-SALE
SALE19.995,19.995,Boheme 170XL
170XL badekar
FØR
35.995,SALESALE
19.900,Boheme
badekariimassiv
massivsolid
solidsurface
surface170x86x54h
170x86x54h
FØR
35.995,19.900,Semplice XL
XL fritstående
karbatteri,komplet
kompleti ikrom
kromFØR
FØR17.900,17.900,-SALE
SALE 8.900,Semplice
fritstående karbatteri,
8.900,-

Alle
SALEertilbud
tilbud
er frit
frit leveret,
leveret,
gældende
så længe
længe
lager
haves,
tilmed
og med
med
1.
november2014
2014
SALE
er
gældende
så
haves,
og
november
2014
Alle SALEAlle
tilbud
frit leveret,
gældende
så længe
lagerlager
haves,
til ogtil
19.1.
december

De sorte vinduesrammer og store ruder bringe karakter til det hvide rum.
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Åbningstider l Mandag-fredag 10.00-17.00 l Lørdag 10.00-14.00
BAD & STIL® l Østerbrogade 202 l 2100 København Ø l Tlf.: 3920 5084 l badstil@badstil.dk

Forkæl dem du holder af

– drømmepuder fra Dunlopillo® til julepris
Dunlopillo’s puder er designet, så de naturligt passer på kroppen, mens du sover.
De allergivenlige og hygiejniske naturmaterialer bevarer formen – nat efter nat.
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Premium
Fyldig pude der tilbyder god støtte til nakke og
hoved. Premium-puden ﬁndes i varianterne;
soft, medium og fast.

Der blev også brugt meget tid og mange
tanker på det udvendige rum. Med en
speciel forkærlighed for planter og natur,
satte kvinden i huset sig sammen med en
anlægsgartner og skabte et vidunderlig
udendørsområde bestående af beplantede
områder, en beskyttende plantevæg og en
naturlig have, der passer perfekt til omgivelserne. Haven fortsætter helt ned til badebroen. Set fra vandsiden er dette et flot og
sammenhængende hus, der frem for alt
blot yderligere forkæles af det lyshav der
tydeligt fornemmes at strømme ind i huset.

FØR 599,NU 499,-

Premium Contour
Anatomisk pude der understøtter nakke
og skuldre og giver en perfekt hovedstøtte.
Contour-modellen fås i soft og medium.

FØR 599,NU 499,-

Ergo II
Luksuspuden fra Dunlopillo med blødt
dunbetræk over kernen af naturlatex. Ergomodellen føres i hvid.

FØR 999,NU 799,-

1. Forældrenes badeværelseer enkelt og funktionelt.
2. Skabene i walk-in-garderoben blev fremstillet efter
familiens ønsker af en møbelsnedker.
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3. Forældrenes soveværelse ligger ovenpå i den ene
ende af bygningen. En sengegavl blev konstrueret ud
fra de samme Douglas-gran planker som er anvendt
på gulvet i huset.

Naturligt materiale

Selvventilerende

Oeko-Tex®-certiﬁceret

Allergivenlig

Åndbar

Maskinvaskes

