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iværksætterhus på svendborg havn

eksisterende Bygning på svendBorg havn 
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iværksætterhus på svendborg havn

eksisterende Bygning, facade mod havn
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visualisering med det nye hus 
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plan fra svendBorg torve-projekt

iværksætterhus 
på svendborg havn 
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Bygningen set fra hulgade
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konferencerum 
cafe
køkken
toiletter             3
møderum             2

stueplan 1 : 100
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skitse af stueplan
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enmandskontorer       8 
tremandskontorer     2
åpne arBeidspladser   4
printrum/teknikk
pause zoner                3
toiletter                     2

1. sals plan 1 : 100
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skitse af 1. sals plan
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iværksætterhus på svendborg havn

enmandskontorer      7
3/4 mandskontorer    3 
innovationsrum          2
åBnearBeidspladser   4                   
printrum/teknikk
toiletter                   2
pause zone                 1   

2. sals plan 1 : 100
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skitse af 2. sals plan 
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takterasse

tagetage 1 : 100



   idéoplæg   09. april  2013   side 14praksis arkitekter   
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JESSENS MOLE

tværsnit  1 : 100
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iværksætterhus på svendborg havn

facade øvelser , ikke i mål
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iværksætterhus på svendborg havn

facade øvelser , ikke i mål



   idéoplæg   09. april  2013   side 17praksis arkitekter   

iværksætterhus på svendborg havn

visualisering med det nye hus 


