
12 nybyggede leje-
lejligheder i Vedbæk

Gulve

Ask lamelparket, matlakeret hvid.   

Køkken

HTH Straight hvid. Hvid Silestone bordplade med planlimet vask. 

Hårde hvidevarer fra Siemens i mimimum A+: Fuldt integreret 

opvaskemaskine og køle/fryseskab. Indbygningsovn. 

Induktionskogeplade, 80 cm.  

 

Badeværelse

Indbygningsspot i loft.  Væghængt toilet med dobbeltskyl. 

Baderumsmøbel i HTH Straight hvid. Spejl med integreret lys.

Grohe armaturer. Håndklædetørrer. 

Siemens vaskemaskine og tørretumbler. 

Gulv og vægge i bruseniche er beklædt med 30x60cm fliser 

i lyse farver.  

TV, telefon og internet

Der er udtag for TV og internet i alle opholdsrum.

Opvarmning

Gasfyret centralvarmeanlæg. Termostatstyret gulvvarme overalt.

Løsninger i høj kvalitet

Lejevilkår
Periode

Boligerne udlejes for min. 12 måneder og max 3 år. 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr unden forudgående 

aftale med udlejer. 

Depositum

3 måneders depositum + 3 måneders forudbetalt leje.

Priser

Kontakt Kongeegen A/S på info@kongeegen.dk

eller 4810 4080.

Ejer og udlejer: 

Henriksholm A/S
Lyngebækgårds Allé 4, 2990 Nivå
Telefon 4810 4080
henriksholm@henriksholm-boliger.dk
henriksholm-boliger.dk

Henriksholm er til dig, der elsker naturen men ikke 

vil undvære byen. Med en placering op ad Magle- 

mosens rekreative områder kommer du til at bo midt i 

den storslåede natur med skov, mose og sø som nærme-

ste nabo. Og med kun få hundrede meter til Øresund og 

den hyggelig Vedbæk Havn, har du alle muligheder for at 

nyde naturen fra første parket. 

Alligevel kommer du aldrig til at savne bylivet. Vedbæk 

har det meste. Skole og fritidsaktiviteter ligger kun få  

minutters gang væk. Det samme gør Vedbæks charme-

rende handelsgade, der frister med butikker, restauranter 

og caféer. 

Kun 5 minutters gang væk kan du stige på Kystbane- 

toget, der flere gange i timen kan bringe dig hurtigt til 

den pulserende storby. Foretrækker du bilen, ligger  

motorvejen kun 4 km væk med nem og hurtig adgang til 

hele hovedstadsregionen. 

Fredet natur på den ene side
- Øresund på den anden 

     kongeegen.dk



Skov, mark og himmel så langt øjet rækker. Bo 
nemt og bekvemt i første parket til et enestående 
naturscenarie - i en nyopført ejendom

På Henriksholms allerhøjeste punkt med frit udsyn  
over den smukke dallandskab, skov og marker  
udlejes 12 eksklusive lejligheder opført i 2017. 

De moderne og rummelige lejligheder er beliggende 
i et punkthus, der er udformet som 3 fritliggende 
”møllevinger” omkring et lukket atrium. Fra atrium-
met kan du tage elevatoren direkte til din lejlighed, 
depotrum eller til din bil i parkeringskælderen, der 
sikrer, at du altid kan komme tørskoet fra bil til bolig. 
Nemmere bliver det ikke!
 

Fire forskellige lejlighedstyper på hhv. 79 m2,  
89 m2, 124 m2 og 141 m2 brutto.

Fordelingen af lejlighederne på tre separate og frit-
liggende ”møllevinger” skaber plads til store åbne 
glas-partier fra flere sider, samtidig med at det giver 
maksimal privatliv for hver enkelt lejlighed. De store 
lejligheder får således deres helt egen etage, mens de 
mindre vil skulle dele etagen med en anden. 

Lejlighederne er disponeret med blik for udsigt og 
lysindfald, så køkken og opholdsrum med udgang 
til altan eller terrasse er orienteret mest muligt mod 
syd og vest, mens værelser, badeværelser og entré er  
placeret mod nord. 

Som en smart detalje er de fleste lejligheder forsynet 
med lamelskodder, der kan trækkes hen foran vindu-
erne og skabe øget privatliv - eller kølige rum. 

Nyd freden, komforten 
og udsigten på toppen af
Henriksholm 
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