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Pris: kontakt salgsafdelingen

Flintagergårdvej 52D,
5250 Odense SV
160 m2 - CO2 venligt hus
Beskrivelse
Bokshus med en spændende indretning og arkitektur, der er
opført i bæredygtige materialer, herunder naturskifer og varmebehandlede trælister på ydervæggene.
Huset har et særligt fundament, der ikke kræver store mængder
af beton, og som er mere klimavenligt end traditionelle fundamenter.
Bagvægge og skillevægge af udført i trærammer isoleret med
papiruld og beklædt indvendigt med fibergipsplader.
Samlet for hele huset, udleder de materialer som huset er opført
i, ca. 30% mindre CO2 end traditionelt byggeri.
Huset har et dejligt lysindfald igennem store vindues- og dørpartier i stue og køkken/alrum. Ovenlysvinduer giver masser af lys
til huset indgang og fordelingsgang.
Ved husets køkken/alrum er der et integreret et vinrum, der har
en rustik teglstens bagvæg, med en flot New Yorker dør.
Ved husets fordør er der i arkitekturen indbygget et lille tag og
vægge der skærmer for vind og regn.
I carporten er der integreret et skur og en åben cykelparkering.

Se plantegning på bagsiden
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1-plans hus

160 m2
Cykelparkering
4.9 m²

Skur
5.9 m²

Carport
40.4 m²

Køkken/alrum
34.8 m²

Overdækket terrasse
19.3 m²

Bad
5.8 m²

Bryggers
6.8 m²

Bagindgang
4.8 m²

Kontor
7.5 m²

Vinrum
2.0 m²

Entré
15.0 m²

Opholdsstue
19.0 m²

Soveværelse
12.9 m²

Værelse
11.1 m²

Værelse
11.2 m²

Bad
5.0 m²

Fakta

De CO2 venlige tilvalg

Grund: 891 m2
Arkitektur: Funkis
Facader: Naturskifer med felter af varmbehandlede trælister
Ydervægge : Trærammer ydervægge med isolering af papiruld
Tagbeklædning: Tagpap på tagkassetter med Sedumtag
Vinduer: Rationel AuraPlus
Gulve: Tarkett 14 mm Shade Eg Antiqe White Plan hvid mat lak
Klinker: US Evostone mist rect. 600x600 mm beige/kantskåret
Vægge: Filt
Loftshøjde: 244-297 cm
Lofter: Gipslofter med akustikfelter
Opvarmning: Jordvarme
Inventar: HTH
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Ved brug af naturskiffer fremfor mursten udledes
der 5,2 tons CO2 mindre pr. hus i dets levetid
På grund af det mindre forbrug af beton i soklen
udledes der 2,6 tons mindre CO2 .
Papiruldsisolering medvirker til 0,7 tons mindre
udledt CO2.
Det øgede forbrug af træ medvirker til 2,7 tons
mindre udledt CO2
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