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GEISERNE - et ambitiøst boligprojekt
Hvis du har set en ægte islandsk geyser, ved du, at det er en både 
enestående og storslået oplevelse, som gør indtryk. På samme 
måde gør GEISERNE på Havnetrekanten i Horsens også indtryk, når 
du ser de to bygninger rejse sig mod himlen.

Med udviklingen på Havnetrekanten får Horsens et helt 
nyt og spændende byrum, som om kort tid står færdigt. 

www.geiserne.dk
Følg projektet på facebook
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Møbler og kunst i boligen er nøje udvalgt med blik for æstetik 
og kvalitet i en blanding af nye brands som Handvärk af Emil 
Thorup og klassikere af Arne Jacobsen.  
  
Vi håber, du synes om det!

Facts om boligen 2. til venstre
• 201 m2 rumligt og flydende boligareal (angivet som BBR)
• 2 store overdækkede altaner mod øst og vest på hver 19 m2 
• 9 m2 balkon
• Imponerende loftshøjde på 2,65 m.
• 2 badeværelser
• 

Materialer i høj kvalitet.

I denne bolig har vi valgt en egeplank fra Tarkett som  
gulvbelægning.

Til badeværelser og bryggers har vi valgt en stor 60x60 cm 
klinke på gulve og en 30x60 cm klinke på væggene i farven 
white.

Armatur i bad og bryggers er fra Børma. Køkkenet er et hvidt 
HTH-køkken med grebsfri fronter i linjen NEXT med sort 
granitbordplade. Hertil er installeret vores standard hårde 
hvidevare-pakke fra Siemens - vinkøleskabet er fra AEG.  
Som et tilvalg har vi i køkkenet vist et Cooker Fusion Square 
Combi-armatur.

Inspiration i færdigindrettet bolig

Det er med stor glæde, at vi kan fremvise en bolig, som er “klar til indflytning”. Således kan vi give dig det bedst mulige indtryk af 
din kommende bolig og forhåbentlig inspirere dig i indretningen af de store rumlige arealer med imponerende loftshøjde og store 
overdækkede og indbyggede altaner med rig mulighed for at nyde solens vandring. 

Ambitiøse boliger med slående udsigt

GEISERNE er et pejlemærke med 40 store, misundelsesværdige luksuslejligheder med kvalitetsinventar, lyse rum og  
fantastiske altaner. Det er den perfekte base for dig, der drømmer om et aktivt, bynært liv direkte på kajkanten med frit udsyn 
over fjorden og hele Horsens centrum.

Her får du plads til at være dig selv, til at være kræsen og til at sætte barren højt. Her får du rum til at skabe den perfekte  
balance mellem privatliv og samvær. Her finder du boligen for dig, der drømmer om en kvalitetsbolig og som søger et liv i de 
bedst tænkelige rammer.

GEISERNE er et symbol på den kompromisløshed, energi og skabertrang som kendetegner Horsens. 

“Som direktør for CASA kan jeg naturligvis stå inde for alle vores  
byggerier. Men nogle projekter er jeg mere personligt involveret i end 
andre. På den måde er GEISERNE et projekt, som lægger mig meget 
nært. Det er en drøm, som går i opfyldelse. GEISERNE er skabt med 

hjertet og fuldendt af eksperter.”

           Michael Mortensen, grundlægger og adm. direktør i CASA 

Indflytning  
1. april 2017

Som beboer i GEISERNE får du mulighed for at  
benytte de tre gæstelejligheder, som etableres i Plinten. 
Plinten fungerer også som base for parkering af biler og 
cykler.
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