
Materialebeskrivelse



I Lighthouse får du ikke blot en udsigt i særklasse, 

du får også et hjem med velvalgte materialer af 

høj kvalitet. Materialerne er nøje udvalgt,  

og du får gedigent håndværk fra top til tå.

Lamelplankegulve i egetræ, DESIGNA-køkken 

og -bad valgt i samarbejde med 3XN arkitekter 

og Siemens hårde hvidevarer er blot få uddrag 

fra en materialeliste, der stempler Lighthouse 

som et byggeri med gode materialer af en særlig 

karakter.

Exceptionelt byggeri 
i kvalitetsmaterialer 

Alle visualiseringer samt beskrivelser i forhåndenværende materiale 
er vejledende, og der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Version 4.0
Opdateret december 2020
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Bygningerne generelt 
De bærende og stabiliserende vægge udføres 

i beton, øvrige vægge udføres i gipsplade/

fibergips/porebeton. 

Søjler og bjælker i byggeriet udføres i beton 

eller stål. 

Alle vandrette etagedæk udføres som huldæk-

elementer i beton med synlige fuger eller som 

in situ støbt betondæk og kompositdæk i 

forhold til placering i bygningen. 

Loftshøjder 
Loftshøjden i Fyrtårnet 4.-43. etage er cirka  

2,5 meter. Loftshøjden i Fyrtårnet 0.-3. etage 

samt Kanalhuset og Promenadehuset 0.-10. 

etage er mellem 2,5 og 2,7 meter. Loftshøjder 

for den enkelte lejlighed fremgår af loftsplan.

Loftshøjden i badeværelser og entré er cirka 

2,3 m.

 

Dele af stueplan udføres med dobbelt etage-

højde iht plantegninger.

Facader 
Udvendigt udføres alle faste partier med 

overflade i naturanodiseret aluminium. Gående 

partier udføres i naturanodiseret aluminium 

med gylden kontrast. Indvendige profiler 

udføres alle i naturanodiseret aluminium.

Facadens gesimsbånd udføres i hvid pulverla-

keret aluminium.

Facadepartierne udføres med glas-/alu-partier 

i naturanodiseret aluminium. Gående partier er 

udvendigt med gylden kontrast. 

Indvendige profiler udføres alle i natur

anodiseret aluminium. 

Indgangsdøre i stueplan udføres som glas-/  

alu-partier i naturanodiseret aluminium. 

Glaspartierne udføres som energiruder.

Gulvbelægninger 
Alle rum (ekskl. badeværelser) udføres med

egetræs lamelplank i typen Castle i kvaliteten 

Animoso på 14 × 209 mm fra Boen. Det er 

overfladebehandlet med natur lak eller hvid 

mat lak efter købers valg.  Samlinger mellem 

gulve afsluttes med en flad aluskinne. 

Gulvklinker i badeværelser og toiletter udføres

med Marazzi 30 × 60 cm klinke.  

Sokkelklinker udføres i samme materiale. 

Gulve i luftsluser, trappeopgange samt i for-

delingsgange til lejligheder udføres som glittet 

betongulv behandlet med lak (PU lak) eller i 

massive beton elementer med vaskekant og 

overflader i grå beton.

Trapper afsluttes med mat støvbinder eller 

andet efter arkitektens valg. 

Aktivitetshuse i Promenadehuset har glittet  

betongulv i stueetage behandlet med lak  

(PU lak) og på 1. sal lamelplank i egetræ,  

Castle i kvaliteten Animoso fra Boen.
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Vægge 
Vægoverflader i lejlighederne udføres generelt

med malerbehandling i farven hvid.

Lysninger ved vinduer og udvendige døre samt 

forsatsvægge i facaden udføres i hvidmalet gips 

eller fibergips.

Vægge i bruseniche udføres med Marazzi fliser 

i  30 × 60 cm.  

Fliserne føres til loft i brusekabiner.

Vægoverflader i fordelingsgange til lejligheder 

og trappeopgange udføres som fuldspartlede 

og malerbehandlede overflader. 

I aktivitetshuse behandles betonvægge med 

klar lak. Øvrige vægge i aktivitetshuse maler-

behandles i hvid.

Lofter
I Kanal– og Promenadehuset er lofternes 

underside betonelementer med synlige fasede 

kanter i samlingerne. Samlinger mellem 

betonelementerne fuges med gummifuge. 

Lofter spartles og males hvide.

Bærende bjælker i loftkonstruktionen vil 

fremstå synlige. I områder med ventilations-

kanaler og sprinkler fra skakt til facade, udføres 

der inddækning med gipskasse, der maler-

behandles som loft i farven hvid.

I entré, badeværelse og under overliggende 

tagterrasser udføres lofter som nedhængt 

gipsloft/fibergips med malerbehandling i farven 

hvid.

Ved fælles adgangsveje, i forrum til lejligheder 

og på underside af reposer udføres akustik-

regulerende lofter. I trappeopgange i Fyrtårnet 

er undersiden ved  trappeløb ubehandlet. I 

Kanal- og Promenadehuset er undersiden  

ved trappeløb behandlet med støvbinder.

Indvendige trapper i boliger
Hvor der findes indvendige trapper i boligen 

udføres i stål med lukket stødtrin.  

Trin monteres i samme materiale som trægulv.  

Indspændt glasværn er uden balustre. 

Elevatorer
Der etableres elevatorer i alle opgange.  

I Fyrtårnet etableres 3 elevatorer til brug for 

beboerne. Derudover etableres 1 elevator til 

brug for offentlig adgang til udsigts platform 

på toppen af Fyrtårnet. Elevatorer til brug for 

beboerne vil ikke være tilgængelige for offent-

ligheden.
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Førsteklasses
udsigt til bugten,
byen og skoven

Lighthouse

9



Inventar 
 

Køkken 

Køkkenerne er valgt af 3XN arkitekter i sam-

arbejde med DESIGNA. Køkkenet er designet i 

tre forskellige farvevarianter inspireret af havet.

Køkkenerne udføres med grebsfri låger i lino-

leum og egefinér, som afsluttes med en 12 mm 

Dupont corian bordplade med underlimet vask 

i stål. 

Alle låger udføres grebsfrie og skuffer med 

softluk samt fuldt udtræk.

Bagbeklædning og korpus udføres i hvid.  

Sokler udføres i egetræsfinér som lågerne.  

Lux skuffer i hvid stål med bestikindsats i eg.  

Antal elementer leveres iht. plantegning.  

Køkkener kan besigtiges i showroom. 

Aktivitetshuse leveres forberedt til køkken i 

henhold til salgsplan.

Badeværelse 

Badeværelsesinventar leveres som DESIGNA

vaskeskab med skuffer i hvid udvalgt i sam-

arbejde med 3XN Arkitekter. 

Bordplade i Marmorline støbt marmor med 

 integreret vask. Antal elementer leveres iht. 

plantegning.

I badeværelset er der monteret toiletpapir-

holder i krom samt fire håndklædekroge i krom.

Brusenicher udføres med glasvæg og glasdør, 

 særligt store brusenicher udføres uden dør i  

henhold til plantegning. Spejl monteres i samme 

bredde som bordpladen. Højden på spejlet er 

10-20 mm fra loft og bordplade. 

Garderobe 

Garderobeskabe leveres fra DESIGNA i design

Selene i hvid. Sider, bagbeklædning og sokkel er

ligeledes hvide. Skabene indrettes med hylder 

og bøjlestang - omfanget afhænger af størrel-

sen på skabene. Der monteres greb i rustfri stål 

på låger.

Antal skabe, længder og inddeling leveres iht.

plantegninger.

El-tavle og øvrig teknik placeres i teknikrum.  

I enkelte lejligheder kan el-tavle og teknik være

integreret i garderobe- eller køkkenskab,  

dette vil fremgå af plantegningen.
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El og netværk 
Elforsyningen sker via installationsskakt og  

til el-gruppetavle i skab. 

Målertavle placeres i fælles elrum i kælder  

og/eller i fællesarealer. Boligens el-installation 

udføres som en traditionel installation med 

stikkontakter mm. udført iht. El-sikkerheds-

loven.

Der opsættes røgalarmer i alle lejligheder iht. 

myndighedskrav. 

I alle lejligheder udføres netværkskabling,  

som afsluttes i et PDS enkeltudtag.  

Der etableres min. 1 PDS enkeltudtag pr. 

værelse i henhold til el-plan. 

Der etableres indendørs DAS-anlæg.  DAS- 

anlægget optimerer netværksdækningen for 

mobiltelefoner i bygningen. Enkelte forstærkere 

til anlægget kan være placeret i boligens 

teknikrum eller i nedhængt loft/inddækning. 

Badeværelse 

I badeværelser etableres integreret loftsbe-

lysning i form af hvide spots med LED lys.

Der monteres fire stikkontakter uden afbryder, 

to stik ved håndvasken, et stik til mulig 

håndklæde tørre samt disponibelt lampeudtag 

bag spejlet, der kan anvendes til ekstra belys-

ning eller spejlvarme. 

Køkken 

Der monteres tre stikkontakter ved køkken-

bordet, fordelt på to lysgrupper. Hvor der er 

køkkenø indtegnet på plantegningen, placeres 

der stik i køkkenøen. Der etableres LED spots 

på undersiden af over skabe i køkken.  

Der monteres endvidere lysdæmp på et 

lampe udtag i køkken.  

Udvendigt 

Der udføres 1 stikkontakt pr. altan/tagterrasse.

Der er porttelefon som Scantron med video 

ved indgang/trappeopgangene, undtaget 

boliger med indgang direkte fra terræn.  

Adgang til lejligheden er med Salto låsesystem 

med briklås. Der udleveres tre brikker pr. 

lejlighed.

Døre
Indvendige døre udføres som Stable halv-

massive glatte døre fra Nordicdoor. Invendige 

døre og karme leveres færdiglakerede i hvid.

Hvor hoveddøren er indvendig i bygningen, 

leveres denne som klimadør fra Nordicdoor.

Hvor hoveddøren er udvendig, leveres denne 

som glas/alu i naturanodiseret aluminium i 

gylden farve.
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VVS og hårde hvidevarer 
Der udføres gulvvarme overalt i boligen med

individuel temperaturstyring i hvert rum.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.  

Vand og varme udføres med fjernaflæsning, 

målere vil være placeret i lejlighedens teknik-

skakt. Der kan iht. myndighedskrav blive 

suppleret med radiator og/eller lavkonvektorer.

Køkken 

Alle hvidevarer leveres fra Siemens og er fuldt 

integreret i køkkenet. Hvidevarer leveres som 

nedenstående eller tilsvarende nyere model:

-  Siemens induktionskogeplade, som produktnr.  

EH631BEB1E

-  Emhætte –  som Exhausto Cube ESL125AER

-  Siemens indbygningsovn, som produktnr. 

HB517GCS0S

-  Siemens integreret køle- og fryseskab, som 

produktnr. KI38VV20

-  Siemens integreret opvaskemaskine, som 

produktnr. SN614X04AF

Armaturer i køkken udføres i Hansgrohe VVS  

nr. 705826004. Der vil være forberedt til 

cooler eller quooker ved vasken. 

Badeværelse 

Til alle boliger leveres Siemens vaskesøjle som 

nedenstående eller tilsvarende nyere model:

Siemens vaskemaskine, som produktnr. 

WM14B2S6DN.

Siemens kondenstørretumbler, som produktnr. 

WT44E1L7DN.

I enkelte boliger installeres Siemens kombine-

ret vaskemaskine og tørretumbler,  

som produktnr. WK14D321EU eller tilsvarende 

nyere model.

Aktivitetshuse leveres uden vaskemaskine og 

tørretumbler.

Toilet er et væghængt Duravit af typen som Me 

Starck i hvid 613211000. Enkelte badekabiner 

leveres med en kortere model toilet, som 

Duravit Me Starck 613212000.

Armaturet ved håndvasken er som Hansgrohe

Logis 70, 701340104. I brusekabinen monteres 

brusetermostat som Hansgrohe Ecostat 1001 

CL, 722383104 og brusesæt som Hansgrohe 

Crometta 1Jet 65, 737719740.

Afløb udføres som linjeafløb i rustfri stål.

Ventilation og sprinkling 
Der udføres for hver bolig decentralt ventila-

tionsanlæg med indblæsning via kanalsystem, 

afsluttet i nedfældede riste i gulv langs facader. 

Udsugning føres ved loft med hovedsug på 

badeværelse og emfang i køkken samt evt. 

supplerende udsugning.

Friskluftindtag i Fyrtårnet sker via fælles kanal/

skakt. Afkast sker ud gennem facaden.

I Kanal-og Promenadehuset etableres indtag 

og afkast gennem facaderne.

Kælder 
I kælder under bygningen etableres pulterrum 

som Troax til hver enkelt lejlighed, disse er min. 

2 m² iht. krav fra Aarhus kommune.  

Enkelte lejligheder kan have integreret 

pulterrum.  

I forbindelse med byggeriet etableres der 

barnevognsrum og overdækket cykelparkering 

i stueplan.

Der opsættes én postkasse til hver lejlighed  

iht. gældende regler. Postkasser placeres  

i forbindelse med opgang.

I kælderen etableres der serviceområde til

reparation, vedligeholdelse og vask af cykler.  

Affaldssystem 
Der etableres affaldsskakt med indkastlåge fra 

trapperum og/eller i kælder. Affaldssystemet 

tilkobles rørsystem med centralt skraldesug 

fælles for Aarhus Ø. Der vil være rum for 

storskrald, miljøaffald, metal, glas og plast.   
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Terrasser/altaner  
I Lighthouse udføres alle boliger med egen adgang  

til altan og/eller terrasse. Mange af boligerne har 

desuden fransk altan udført med glasværn.

Altaner og terrasser har indspændt glasværn af 

hærdet og lamineret glas afsluttet i top med 

aluminiums skinne. Gesimser og undersider af 

 altaner udføres i hvid pulverlakeret aluminium.  

Belægning  på tagterrasser udføres i keramiske  

fliser.  

Belægning på altaner er i fiberbeton/keramiske 

klinker eller lignende belægning – type og farve  

er ikke endeligt afklaret af 3XN. Langs værn på tag-

terrasser etableres begrønning i form af græsser, 

planter eller lignende efter landskabsarkitekt 

Schønherrs valg.
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Køkkener med nærhed 
til himmel og hav
Naturen er en stor inspirationskilde til køkkenerne i
Lighthouse. Havets farve, det specielle lys fra himlen
og sandets bløde udtryk er elementer, der lever videre i
materialerne og farverne i køkkenerne, som udføres af
DESIGNA efter koncept designet af 3XN.
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Modernitet, eksklusivitet og varme 
Omdrejningspunktet for køkkenerne har været 

at skabe en nærhed til himmel og hav. Det har 

samtidig også været målet at skabe et køkken, 

der er eksklusivt, moderne og med masser af 

varme i sit udtryk. Derfor er der valgt materialer 

som linoleum, corian og egetræ. Linoleum for at 

give modernitet og skabe dybde i køkkenet.  

Corian for at skabe kvalitet og eksklusivitet og 

sidst egetræ for at give varme til køkkenet.

Inspiration fra skagensmalerierne 
De fleste kender de ikoniske skagensmalerier 

med de lyse farver og det helt specielle lys, som 

man kan opleve langs den danske kyst.  

Farverne og lyset fra Skagen er inspirations-

kilden til de tre forskellige linoleumsfarver,  

som er valgt til køkkenerne. Hver farve afspejler 

noget særligt, som trækker tråde tilbage til lyse 

sommeraftener og giver dig en følelse af at stå 

ved havet, når du opholder dig i køkkenet.

 

Inspirationen til den blå farve kommer fra  

havets mørke farve og rolige dybde. Den grønne 

farve  er inspireret af kystens vilde bevoksning 

og havbundens planter. Mens den grå farve er 

inspireret af det fine lyse strandsand,  

som vi har i Danmark. 

De forskellige køkkener favner på den måde 

havets og naturens mange farver og udtryk og 

giver samtidig dig mulighed for at vælge det 

køkken, der passer til dig.

Dit valg – mange muligheder 
I vores showroom ved byggepladsen kan du se  

de tre forskellige typer af køkkener, som 3XN 

og DESIGNA har designet i fællesskab. Til hvert  

linoleumskøkken er der valgt særlige farver 

 corian og egetræ, som komplimenterer det 

 enkelte køkken. Køkkenerne er vist med for-

skellige tilvalgsmuligheder, der giver dig et  

indblik i de mange muligheder og tilvalg,  

som DESIGNA tilbyder.

Det er muligt at booke individuelt møde med

DESIGNA i vores showroom, hvor du sammen

med DESIGNA kan finde den bedste løsning til

dit køkken og bad.

Det viste køkken er i farven pewter med tilvalgs-
muligheden; sort vask og armatur med Quooker.

Det viste køkken er i farven pebble

Det viste køkken er i farven smokey blue og med 
tilvalgsmuligheden; fingertappede egetræsskuffer.
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Helga Pedersens Gade

8000 Aarhus C

lighthouseaarhus.dk
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8000@nybolig.dk
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danbolig Aarhus 
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