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Artillerigården

Ly s  &  L u f t

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE
B ry g g e n ,  B y e n  &  f æ L L e d e n



•	 Udsigt til byen og havnen 
•	 Nabo til Amager Fælled
•	 Tæt på Metro og indkøb
•	 Natur og dyreliv udenfor døren

•	 Alle lejligheder har 
vestvendte altaner 

•	 Lækre Svane køkkener med  
massiv egetræsbordplade 

•	 Badeværelses interiør fra  
Svane. Bordplade med  
integreret vask 

•	 Egeparket gulv 

•	 Elevator 

•	 Opvarmet kælder med  
depotrum og cykel- og 
barnevognsparkering 

•	 Mulighed for leje af 
p-plads i aflåst  
parkeringskælder

Artillerigården er et smørhul på Bryggen, der 
lægger op til aktivt at bruge københavnernes nye 
yndlingskvarter og den omgivende naturs mange 
udfoldelsesmuligheder. Mod nord er der udsigt til 
byen, 10 minutters cykeltur herfra. Året rundt kan 
du mod øst opleve årstidens skiften på Amager 

fælled. ejendommen er placeret direkte ved den 
nye Havnevig, som anlægges i 2014. Mod vest 
kan du fra din altan nyde udsigten over havnen.        

se mere på www.artilleri-gården.dk 

Bo midt i byen, tæt på skov og strand

•	 2-4 værelses lejligheder med  
vestvendte altan

•	 Fra 75 til 123 kvm
•	 Gennemlyste lejligheder
•	 Kvalitetsbyggeri fra yderst  

til inderst

Arkitektens AMBition:
At skabe et bygningsværk, som fremstår i et tydeligt, enkelt, tidløst og nordisk formsprog. 
Facaden vil over dagens lyse timer skifte karakter i sin leg med lyset, hvor den til tider vil opleves 
med skarpe overgange og relief og andre gange med bløde nærmest diffuse overgange.

Model foto Model foto


