
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Bredegade 20

Matr.nr.
42a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år :  1927
Om-/tilbygn.: 1993

BBR
Samlet etageareal: 
823+194=1.017 m2

Antal boliger:  12

Antal erhverv:  0

Bredegade 20

Portåbning

Indgang

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Altaner

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning med dobbelt 
smedejerns låge.

Indgangsdøre er placeret i nicher.

En-fags glaspartier i sortmalet alu.

Skiltningen er udført som påklæb-
ning på glaspartierne.

En- og tre-fags vinduer i hvid plast 
med termoglas. Ved altaner er pla-
ceret altandøre med større en-fags 
glasparti.

Mellem stue og 1. sal er placeret en 
altan i facadens fulde længde. Ved 
2. og 3. sal er placeret fi re mindre 
altaner og to dobbelte altaner. Alle 
altaner fremstår som kummealtaner 
beklædt med  hvide sinus-stålpla-
der.

Sadeltag med sorte eternitplader.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Ved stueetagen fremstår facaden 
pudset, malet i en hvid nuance. 
Ved de øvrige etager fremstår 
facaden i blank rød mur. Overord-
net set er der en fi n farvemæssig 
harmoni mellem facaden og de 
hvide bygningsdele som vinduer og 
altanafskærmning, men materiale-
sammensætningen virker desværre 
meget tilfældig.

Etagebygning med enkelte detaljer 
som murede indfatninger omkring 
vinduer og aftrappet muret ge-
sims. Den gennemgående altan er 
medvirkende til at dele facaden i 
en under- og overdel, og skaber 
derved frirum til at bearbejde de 
to facadeudtryk individuelt. Stål-
pladerne omkring altanerne virker 
desværre skæmmende for den øvre 
del af facaden.

Bygningen virker volumenmæssigt 
styrkende for gadebilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduerne i fremtiden bliver ud-
ført som trævinduer og altanerne bliver beklædt med et materiale der 
afspejlede bygningens arkitektur og øvrige materialesammensætning.
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