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Ingemannsvej 14

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er en enkelt dør place-
ret i gavlen af bygningen. Hoveddø-
ren er udført i træ og med 2 glas-
partier. Der er monteret trælameller 
på døren. 

I stueetagen ud til Ingemannsvej 
er der et mindre diamantformet 
vindue i brunmalet træ og termo-
glas samt med brunmalede karme. 
Yderligere i gavlen er der 2 bon-
dehusvinduer i brunmalet træ og 
termoglas.

Mod havesiden er både et to-fags 
og tre-fags dannebrogsvindue ud-
ført i  brunmalet træ og termoglas 
samt brune karme.

I karnappen er der frederiksberg-
vindue - ligeledes udført i brunma-
let træ og med termovindue. 

På 1. salen er der i gavlkvisten en 
fransk terrassedør med vinduesfel-
ter.  

Bygningen har en enkelt ovenlys 
samt en pultkvist med fl unke og 
front i brunmalet træ samt inddæk-
ning i zink. 

Halvvalmet cementstenstag med 
vingesten i brunlig farve.  

Bygningen har en muret skorsten.

Stueetagen
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Facaden er pudset i beige farve. 
De lodrette skulpturelle elemen-
ter - her lisener - er pudset/farvet 
i en mørkere beige farve.  Øvrige 
deltaljer er fremhævet ved at have 
en mørkere beige farve. Farve-
sammensætninger mellem facade, 
gesims, de skulpturelle elementer, 
sokkel og tag er afbalanceret. Ma-
terialesammensætningen er konse-
kvent med vinduer i træ, pudsede/
malede overfl ader og de brune 
cement sten fremstår ligeledes af-
balanceret .Tagrende og tagnedløb 
er udført i plastmateriale. 

Bygningen vender gavl mod In-
gemannsvej.  Bygningen er en 
tre-fagsbygning i 1½ etage. Med 
karnap, frontispice og altan med 
støbejernsgelænder rummer byg-
ningen markante træk. Byggestilen 
er bygmestervilla. 

I højde og drøjde matcher bygnin-
gen fi nt de øvrige bygninger langs 
Ingemannsvej. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver udført 
med naturskifer eller tegl. Ligeledes bør det overvejes om pultkvi-
sten kan udføres i andet materiale som matcher den øvrige bygning. 
Ovenlyset bør overvejes udført anderledes. Tagrende og -nedløb bør 
udføres i zink. Materiale sammensætningen er fi n og man bør i fremti-
den være påpasselig med store ændringer i arkitekturen. 
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