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HUSET
VED
GARDASØEN
Lago di Garda er kendt af mange turister som Europas
smukkeste sommerferiedestination. Men Gardasøen er
heldigvis så stor, at man kan placere et hus som dette,
hvor turistmagneten virker som eneste nabo …
Te k s t T I N A D I N E S A P P E LT � F o t o M E L A N I E G O T S C H K E
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Udsigten er betagende
og opfordrer alle til at
slappe af og nyde livet.

D

et tog et halvt år at planlægge byggeriet på disse
sider og halvandet år at
bygge det store hus i to
etager på hver 120 kvadratmeter. I stueplan er
der to rum, hvor det store
opholdsrum og stuen med
åbent køkken udgør det
meste af etagen. På første
sal er der fire rum med soveværelset som det centrale. Desuden er der et stort badeværelse,
et gæsterum samt et fitness- og påklædningsværelse. Til huset er brugt HiMacs Alpine-plader, hvilket har givet et
enkelt og ensartet udtryk på alle overflader. I hele huset er der indbyggede
skabe, som man nærmest skal helt tæt
på for ikke at tro, der er tale om almindelige vægge. Huset har en kombination
af sol-, gas- og PV-opvarmning. Hver
en detalje i huset er gennemtænkt for at
ramme et udtryk, hvor alt er afslappet,
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A

men dog overdådigt i al
sin enkelhed. Infinitypoolen har et selvrensende
system, så man ikke skal
bruge unødig tid på rengøring. Også dørene er
unikke, idet de er fra
gulv til loft og giver et
svævende og let udtryk.
I loftet er der indbygget højttalere, spots og
inspektionslemme til al
teknik.
Alle tanker om husets
stil og placering har taget udgangspunkt i søen. Indenfor er alt holdt i sort
og hvidt, så netop den grønne vegetation og det smukke blå vand har kunnet
få lov til at fremstå endnu mere skarpt
og smukt. Kun få, men meget farvestrålende malerier har fået lov til at skille
sig ud i indretningen. Den enkle bioætanolpejs, der er placeret midt i stuen,

→

Ejeren kalder huset ’The
Hi-Macs House’, fordi det
vigtigste materiale i huset
er firmaets akrylbaserede
plader, der fremstilles i
mange farver og design.
Det kan bruges alle steder
og på overflader, hvor
holdbarhed, alsidighed
samt et smukt, enkelt
udtryk ønskes.

Når ejeren bliver træt af at nyde
udendørslivet, kan han slænge sig i
den store, hvide sofa, der er sat sammen af en masse enkeltelementer.

A

”Indenfor er alt holdt i
sort og hvidt, så den
grønne vegetation og
det smukke blå vand har
kunnet få lov at fremstå
endnu mere skarpt”

kræver blot et enkelt tryk, så er der ild
og hygge i rummet.
Tæt på er det indendørs spiseområde
placeret, hvor man har valgt en løsning,
der forbinder ude- og indelivet på fineste måde. Både møblerne inde som ude
er valgt, så de passer sammen og giver
en smuk helhed. Understellet på spisebordet er lavet i sort, rustfrit stål og er
nærmest skulpturelt at se på. Her kan
en spektakulær middag serveres, mens
man nyder at se solen gå ned.
Når man kommer ind i det store, åbne
rum i huset, er noget af det første, man
får øje på, den store slængesofa midt i
rummet. Skulle man have lyst til at se
fjernsyn, er et oversize TV skjult bag
væggen over pejsen.
På første sal er der en 12 meter lang
gang i hele husets længde, hvor de
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→ Lampen over
spisebordet
er fra Occhio,
model Mito.

← Køkkenet
er holdt helt
enkelt med en
stor kogeø.

→

Det enkle soveværelse
har direkte forbindelse
til badeværelset.

A

”Fra det store, åbne walk-in-bruseområde er der den mest betagende
udsigt over Gardasøen”
fire rum alle er placeret i en lang række. Her er også en elevator placeret.
Det imponerende master bedroom har
et stort, skjult badeværelse i forlængelse. Her findes et badekar i hele 1,90 meters længde, så det passer til ejeren. Fra
det store, åbne walk-in-bruseområde
er der den mest betagende udsigt over
Gardasøen. Derfra er der også direkte
adgang til husets fitnessrum og walk-incloset.

← Maleriet i den
lange gang lyser
op med sine
mange farver.
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Haven er holdt helt enkel, så der ikke
er behov for meget andet end at slå plænen. Græsset er en golfbane værdigt, og
det saftige grønne græs spiller godt op
imod de hvide mure og sorte vinduesfacader. Til haven har man valgt en meget
ensartet og grøn beplantning, som bl.a.
består af buksbom og formklippede buske og træer. Højden på swimmingpoolens placering er valgt, så den går i et

→

FA K TA
Beliggenhed:
Ved Gardasøen
Gardasøen: Lago di Garda er
gletsjerskabt ved slutningen af
sidste istid. Søen ligger mellem de
italienske regioner Lombardiet,
Veneto og Trentino-Alto Adige
mellem Venedig og Milano.
Den dækker et areal på ca. 370
kvadratkilometer og er Italiens
største sø. På det dybeste sted er
den 346 meter dyb, hvilket gør
den til en af Europas dybeste søer.
Husets størrelse:
240 kvadratmeter.
Grundens størrelse:
900 kvadratmeter.
Arkitekter:
Campanardi De Santi har stået
for både de tekniske løsninger og
tegning af huset i samarbejde med
Dreer-Graf GmbH. Det gælder alt
fra planlægning, pool, elektriske
installationer og badeværelser til
opvarmning.
Design og indretning:
Dreer-Graf GmbH.

Pool og bruser
klar til at blive
taget i brug.

med Gardasøens vandspejl. Herfra er
der også adgang til den udendørs bruser, der står som en fin, hvid vægskulptur for enden af poolen.
De 2,5 meter lange skydedøre på førstesalen giver adgang til den store balkon, hvor man kan sidde morgen og
aften og nyde udsigten. Der er brugt
hærdet glasværn på den store balkon på
første sal for at opnå et let og åbent udtryk, hvor søen rigtig kan vise sig fra sin
smukkeste side. Skydedørene forsvinder ind i væggen, når de rulles til side.
Alle udendørs havemøbler er sort-hvide
og er holdt i et retrolook fra 60’erne og
70’erne. På terrassen er der også et lille,
hyggeligt barområde, hvor der ofte serveres drinks. Og så er der selvfølgelig
et stort spise- og grillområde, hvor de
lange aftener kan nydes. ■
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Det udendørs
loungeområde
bruges flittigt i
sommerhalvåret.

Materiale:
Hi-Macs Alpine White.
Se mere på www.himacs.eu.

A
Smukke afstemte og
rolige farver giver en
god nattesøvn.

