
DIN NYE LEJEBOLIG

– TÆT PÅ VAND OG BY 
I NORDHAVN



Lejlighederne varierer i størrelse fra 
de mindste på 77 m2 til de største på 
150 m2.

Boligerne sikrer med deres høje vindu-
espartier et fantastisk kig mod vandet 
og himlen, ligesom der i alle boliger er 
adgang til tilbagetrukken altan.

Lejlighederne har mange forskellige 
planløsninger, der gør det muligt at 
finde netop den lejlighed, der passer 
til din livsstil.

Bygningerne følger nordisk byggetra-
dition med enkle linjer og imponeren-
de lysindfald. Fælles for boligerne er 
store lyse trapperum og et centralt 

placeret køkken- og opholdsareal.

Alle boliger har tilknyttet depotrum i 
enten lejligheden eller kælderen.

Under Marmorbyen har du mulighed for 
at leje underjordisk p-plads til din bil.

Boliger med udsigt til 
BY, himmel OG hAV
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FAKTA
● Klar til indflytning i oktober 2015
● 2-4 værelses lejligheder
● Størrelse 77-150 m²
● Flot Invita køkken
● Elevator
● Parketgulve, hvidpigmenteret ask

● Depotrum til alle boliger
● Dørtelefon
● Grønne gårdrum
● Altan eller terrasse til alle boliger
● Parkeringskælder mod betaling
● Cykelparkering
● Beboerlokale

Se plantegninger af alle typer 
lejligheder i hæftet ’MARMORBYEN 
Plantegninger’ som kan downloades 
på marmorbyen.dk.
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mArmOrBYeN
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Marmorværket var en af Frihavnens 
første industrivirksomheder og har 
givet navn til Marmormolen. Nu rum-
mer molen også Marmorbyen – Nord-
havns første, eksklusive lejebolig-
område. Her er en international 
stemning med FN Byen som nærme-
ste nabo og med udsigt til Øresund 
og Sverige.

Udvidelsen af det attraktive bolig-, 
butiks- og erhvervsområde Århus-
gadekvarteret er i fuld gang på den 
anden side af havnebassinet.

Brede trætrapper lægger op til 
afslapning ved kanalerne, der løber 
langs området og skaber en unik, 
maritim stemning lige uden for din 
hoveddør.

I spændende kontrast til det åbne 
havneareal slynger intime gangstier 
sig mellem husene og giver adgang 
til et væld af grønne oaser.

Himmel, hav og masser af frisk luft. 
Lige ved Østerbro og få kilometer fra 
Kongens Nytorv.

– HVOR HAVN MØDER BY
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NOrDhAVN 
– KØBENHAVNS NYE BYDEL
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Nordhavn, der ligger i sammenhæng 
med Østerbro og kun tre kilometer fra 
Kongens Nytorv, er det mest ambitiø-
se byudviklingsprojekt i Skandinavien. 
Fra at være et industrielt havneom-
råde udvikles området de kommende 
år til et nyt, attraktivt byområde med 
spændende boliger, butikker, arbejds-
pladser og skoler.

Med direkte adgang til Øresund og 
havnebassinerne på den ene side og 
Østerbro på den anden har Nordhavn 
en helt unik placering lige ved indsej-

lingen til Københavns havn. Områdets 
gamle industri tænkes ind i den nye 
arkitektur, så nyt møder gammelt – og 
havn møder by.

Butikker, caféer og shoppingmulig-
heder blander sig med boliger og gør 
området til en selvstændig bydel med 
eget liv og et helt særligt præg – helt 
ned til kajkanten.

Læs mere om den nye bydel på
www.nordhavnen.dk

Spadseretur på Kastellet

Kultur – fx udstillingsbygningen Den FrieRoklubberne i Svanemøllehavnen

Svanemøllestranden

10 MIN. TIL 
RÅDHUSpLADSEN

Marmorbyen ligger i gåafstand til 
S-togsstationen Nordhavn. I 2019 
vil Nordhavn blive forbundet med 
metroens Cityring. Det betyder, at 
du kan komme fra Rådhuspladsen 
til Nordhavn på under 10 minutter.

Østerbrogade 
med mange 
butikker
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København

Dirch passers Allé 76

DK-2000 Frederiksberg 

Aalborg

Skibbrogade 3

DK-9000 Aalborg

Aarhus

Søren Frichs Vej 50

DK-8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 70 30 20 20  ·  info@deas.dk  ·  www.deas.dk  ·  CVR-nr. 20 28 34 16

128 NYE LEJEBOLIGER 
KlAr OKTOBer 2015

Udlejningen af lejeboligerne starter nu. 
Alle kan ansøge boligerne i Marmorbyen.

Har du spørgsmål, er vi klar til at 
hjælpe dig. 

Ring til os på 7030 2202, eller skriv til 
marmorbyen@deas.dk.

Læs mere på 
MARMORBYEN.DK

Ejer: By & Havn og penSam
Udlejer: DEAS


