Vinduer for flate tak

Med utsikt over hele byen
Fra mørkt loft til solrik drømmeleilighet
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”Brødrene så lys, luft og
uendelige muligheter”

Det lyser på loftet

Christer og Henrik Larsen var ikke redde for utfordringer da de unge
og nyutdannede jaktet på drømmeprosjektet i Drammen. Å komme
seg inn på boligmarkedet for førstegangskjøpere var ikke enklere i
Drammen enn andre steder. Høye priser og mange om beinet gjorde
det vanskelig å få tilslaget. Men så kom de over et prospekt som
vekket interessen og nysgjerrigheten – et stort, mørkt råloft.

Det var en gang to brødre som ville inn på boligmarkedet.
Den ene var lysdesigner og den andre tømrer. De var unge
og fulle av pågangsmot, så de var ikke redde for å ta på seg
store oppgaver. Brødrene lette både tidlig og sent for å finne
skatten de var på jakt etter.

Råloftet hadde ligget ute for salg lenge og prisen var satt ned.
Det var ingen som så noe gjennomførbart potensiale før de kreative
brødrene kom på banen. De så ikke triste takbjelker og mørke kroker, men muligheten for to leiligheter med spennende arkitektoniske
løsninger badet i naturlig dagslys brakt rett inn gjennom taket.
At Christer er utdannet innen lysdesign og Henrik er tømrer var
nok avgjørende for å kunne se det ingen andre så. Dette loftet var
muligheten de hadde lett etter!

Christer ble tipset av en tidligere klassevenninne om en konkurranse
(i regi av VELUX Norge) der man kunne vinne både arkitekthjelp og
takvinduene de var avhengige av for å få den leiligheten de ønsket
seg – Drømmeloftet. De meldte seg på konkurransen og vant!
Arkitekten kom på banen, tegninger ble laget og nå var målet innen
rekkevidde. Loftsrommet gir i seg selv rommene karakter. Ved
å utnytte vinkler, kriker og kroker fikk de unike løsninger der
VELUX takvinduer danner naturlige utgangspunkt for innredning
og møblering. Resultatet er et lyst og luftig loft.
For det ble lys på loftet i det ærverdige, gamle kulturminnet og et
godt sted å leve for to brødre fra Drammen, som så en skatt under
støvet.

Plutselig en dag så gikk de over dørterskelen til Drømmen.
Et mørkt og gammelt råloft som ingen ville ha. Men inne
i dette mørket så brødrene lys, luft og uendelige muligheter.
Dette er historien om hvordan det ble lys på loftet.
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”Man vil oppnå god utsikt og utsyn
mot omgivelsene, og vinduer i skråtak
gir meget godt lysinnfall .”
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Gjennomføring
”Det er lett å bli sjarmert av loft”, sier Ture André Thørud i TT Arkitekter. Sammen
med kollegaen Vegard Takle Olsen kom han på banen da rammetillatelsen var på plass
og gjennomføringsfasen skulle begynne.

Arkitekten har ordet:

Brødrene Christer og Henrik er begge lidenskapelig opptatt av
design og samarbeidet med arkitektene har vært aktivt og
levende, med god dialog hele veien. Det er Christer sin leilighet
(leilighet 1) vi viser i denne brosjyren. Loftet er innredet med
plassbygde bokhyller og den synlige ventilasjonen er malt sort.
Ved hjelp av takvinduer, lyse gulv og vegger har de sørget for at
helhetsinntrykket likevel ikke blir for mørkt.

Vinklene i loftsrom gir en helt unik karakter og masse sjarm.
God høyde i midten som skrår ut mot kantene gir en fin
romopplevelse. Men man må passe på at alle løsninger for vinduer
og møblering er praktiske og tilpassede. Takvinduer gir mer
plass og på dette loftet er vinduene plassert for å gi lys og rom
på de riktige stedene. Det fine med takvinduer er at de slipper
inn veldig mye lys. Og ikke minst – man får en fantastisk utsikt
både til himmelen og utover byen.

Skisser og rammetillatelser
”Mitt førsteinntrykk av Konnerudgata 6 var
en vakker hjørnebygning i jugendstil med
manzardtak og fine takoppbygg, sentral
og eksponert beliggenhet, og et stort råloft
som bare ventet på å bli transformert til
flotte loftsleiligheter”.

Som ansvarlig for innledende skisser og rammetillatelsen var det
avgjørende at Leon Hanssen, sivilarkitekt MNAL, også kunne se
for seg hvordan loftet kunne skinne.

Før

Etter

En loftsleilighet er en ”toppleilighet”. Man vil ha god utsikt og
utsyn mot omgivelsene. Loftsarealer har ofte lav romhøyde
ytterst og desto større høyde mot midten slik at man kan oppnå
meget spennende rom og interiører med variable høyder. Åpne
planløsninger er best egnet slik at man virkelig får eksponert
volumet og lyset.
Både Byplan i Drammen Kommune og Buskerud Fylkeskommunens
(som hadde ansvar for bevaringspørsmål) stilte seg positive til
dette prosjektet. I Konnerudgata 6 inneholdt loftsarealene hovedsakelig skråtak. Det måtte derfor innføres vinduer i takflatene for
å gi rommene tilstrekkelig med lys og luft.
Vinduer i skråtak gir meget godt lysinnfall. Planløsningen på dette
loftet ble meget vellykket med store åpne partier i tillegg til de
øvrige rombehov og funksjoner en leilighet trenger.
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Mengder av lys og utsikt
over byens tak
For å unngå at leiligheten blir for industriell og kald, har brødrene
innredet med naturmaterialer og levende grønne planter. I tillegg
blander de forskjellige teksturer og tekstiler som for eksempel røffe
kelimputer mot glatte vegger og tak.

Den plassbygde kjøkkeninnredningen
demonstrerer de spennende mulighetene for å innrede med skråtak. Legg
merke til hvordan kjøkkenets vinkler
utnytter hver krik og krok. Her er det
god plass til kulinariske opplevelser.

Balansekunst!
Det var en begivenhet i Drammen
da det gamle taket endelig kunne
åpnes for å gi plass til lys, luft
og utsikt ved bruk av VELUX
takvinduer.
Den originale muren danner en
naturlig romskiller i den flotte
loftsleiligheten.
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Dette koster takvinduene:

Per vindusfelt, hvitmalte vinduer
1 stk topphengslet takvindu 78 x 160 cm
1 stk fast underelement
78 x 92 cm
Komplett innbyggingspakke ute og inne

kr
kr
kr

Komplett løsning over/under

kr 23 107,-

^

(78 x 252 cm

Om lysdesign og
vindusvalg

9 700,5 744,7 663,-

Dette koster takaltanene:
2 stk VELUX CABRIO takaltan à kr 28 050,Komplett innbyggingspakke ute og inne

kr
kr

Komplett dobbelt takaltan

kr 71 706,-

(2 stk 94 x 252 cm)

56 100,15 606,-

Priser per 1. april 2018

Det er viktig å ta vare på dagslyset, ifølge Christer som er utdannet
innen lysdesign. Dagslyset er det aller fineste lyset. Takvinduene
er plassert på best mulig måte for å gi rikelig med lys inn på loftet,
og samtidig ivareta utsikten. Uansett om du sitter eller står i
leiligheten har du utsikt over hele Drammen. På den ene siden kan
du se de skogkledde åsene og den andre siden har utsyn mot den
livlige sentrumsbydelen.
Morgenkaffen kan nytes under åpen himmel i en VELUX CABRIO
takaltan, en løsning Christer og kona er ekstremt fornøyd med.
Det skapes et uterom inne når den står åpen. Altanløsningene er
unike og imponerer de besøkende. I leiligheten til Henrik er det i
tillegg satt inn høytsittende vinduer, som gir godt overlys. Dette er
selvfølgelig VELUX INTEGRA® elektriske vinduer med fjernbetjening
og regnsensor, som lukker vinduene automatisk ved nedbør.
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Hva kan gjøres på ditt loft?
Det finnes en mengde steder å søke etter tips og god inspirasjon til
hvilke muligheter du har for å øke bruksareal og dagslys i ditt hjem.
På nettsidene til VELUX Norge (velux.no) finner du alt av informasjon
om å velge seg et takvindu, men du finner også mye inspirasjon på
Facebook, Instagram, Youtube og Pinterest.
Det er mange muligheter når det gjelder takvinduer. Vil du kun ha et
enkelt manuelt takvindu eller kanskje et større felt med takvinduer
som skaper ekstra plass og lys til et helt nytt rom? Vil du ha elektriske
vinduer med regnsensor som lukker vinduet ved nedbør? Eller kanskje
du vil skape deg en egen uteplass med VELUX CABRIO® takaltan?

Gå inn på www.velux.no og les om alle mulighetene du har!
Her finner du også en oversikt over hvem som forhandler VELUX
takvinduer og over håndverkere som har erfaring med å installere
takvinduer.
Ønsker du hjelp til å finne løsninger for akkurat ditt tak, kan det
være lurt og lønnsomt å kontakte en arkitekt og/eller en interiørarkitekt, som kan hjelpe til med å se nye muligheter.
Vær klar over at ved både nybygg, tilbygg og påbygg kreves det
tillatelse etter plan- og bygningsloven. En rekke mindre tiltak kan
imidlertid oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse.
Hør med den tekniske avdelingen i din kommune hva som kreves.

Fra ubrukelig loft til uvurderlig hjem
Forvandlingen fra råloft til to flotte selveierleiligheter, har
medført mange arbeidstimer. Både brødrene selv, arkitektene
og håndverkerne har lagt ned en betydelig innsats, og dette
har vist seg å være verdt hver eneste time.
Belønningen for de to unge guttene som hadde en drøm og en
visjon for loftet i Konnerudgata 6, er en betydelig verdistigning nå som prosjektet er ferdig.

Brødrene kjøpte hele råloftet for

kr 1 800 000
Nå har Eiendomsmegler 1, ved Eiendomsmegler MNEF Ragnar
Killingstad, gjort en verdivurdering av de to selveierleilighetene
og satt en antatt salgsverdi til

kr 11 400 000
Det må man kunne si er en grei investering!
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Solskjerming
Vi har forskjellige behov for dagslys i løpet av et døgn.
Vi vil ha det mørkt når vi skal sove og lyst om dagen. Når
sommervarmen kommer er det godt å kunne velge selv hvor
varmt det skal bli inne.
Originale VELUX gardiner og screens er laget for å passe
perfekt til VELUX takvinduer. Takvinduene er utstyrt med
formonterte festebeslag, som gjør monteringen rask og enkel.
Du kan velge mellom solskjerming som er manuell, med solcellepanel eller elektrisk til VELUX INTEGRA® elektriske takvinduer.
Solcellebetjent solskjerming har et solcellepanel og monteres
direkte på manuelle vinduer uten ledningsføring.
Les mer om solskjerming på VELUX.no
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