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AV Interiør elektronisk indretningsarkitekt bag Philippe Starck’s 
spektakulære lejligheder i København.

Det var en omfattende opgave, da AV Interiør i 2004 blev 
rådgiver og elektronisk indretningsarkitekt på et af   
Københavns mest prestigefylde boligprojekter. 

Boligdesignfirmaet YOO Ltd. med en af verdens mest 
anerkendte designere, Philippe Starck, samt den engelske 
bygningsmatador John Hitchcox i spidsen, havde valgt at 
etablere sig i Danmark. 

YOO Denmark ApS havde indgået et samarbejde med 
Centerplan om at opføre ca. 60 lejligheder fordelt på fire 
forskellige designtyper (Nature, Classic, Culture og Minimal) 
i Adelgade – et eftertragtet område tæt på Kgs. Nytorv og 
Kongens Have. Heraf skulle de fire lejligheder på toppen af 
bygningen være ekstravagante penthouselejligheder.

Præcise krav til finish
Byggeprojektet var allerede gennemført i Buenos Aires, New York, Miami, 
London og Hong Kong. Det betød, at AV Interiør skulle samarbejde med både 
bygherre, designere i København, London og Paris samt elektrikere, vvs‐firma 
og betonfolk. De høje krav til udførslen medførte også, at AV Interiør mødte 
komponentleverandører rundt om i Europa for at kvalitetssikre leverancen i 
forhold til de meget præcise krav til finish

AV Interiør var rådgiver og elektronisk indretningsarkitekt, da YOO Ltd. I 2004 gik i 
gang med at opføre 60 spetakulære Philippe Stark lejligheder i København.

AV Interiørs opgave bestod i at integrere en række tekniske funktioner i 
lejligheden på en enkel, logisk og brugervenlig måde. Samtidig supporterede 
AV Interiør designteamet i London og Paris med at sikre, at alle lamper kunne 
installeres uden synlige ledninger.

Disse funktioner blev stillet som krav til projektet:

Dørtelefon med kamera og elevatorstyring

Specialdesignet adgangssystem til lobby

Struktureret kabling til Internet og tv‐modtagelse

Intelligent lyssystem og lysdesign

Multirum audio

Centralstøvsuger

Varmestyring

Alarmsystem

Funktionerne blev desuden tilpasset de enkelte lejlighedstyper.



AV Interiør elektronisk indretningsarkitekt bag Philippe Starck’s 
spektakulære lejligheder i København. ‐ fortsat

Fleksible løsninger
Løsningen blev bygget op omkring et smarthouse system fra Carlo Gavazzi, som på det tidspunkt var 
førende inden for intelligent boligstyring. Carlo Gavazzi blev valgt frem for Lauritz Knudsens IHC system. 
Systemet fra Carlo Gavazzi var mere fleksibelt at udbygge, hvilket var meget vigtigt i projektforløbet, 
hvor kravene blev ændret løbende. Det betød at lejlighedens funktioner i langt højere grad kunne 
tilpasses de fremtidige ejere, og de kunne komme med ønsker under byggefasen.
Der blev derudover installeret IHC‐net i lejlighederne for at tilgodese krav om Internet og tv‐antenne i 
samtlige rum.

Lydsystem
Der blev valgt lydsystem fra QED til at sende lyden fra stuen rundt i lejligheden, via indbyggede 
loftshøjttalere, således at man kunne høre musik i alle rum uden at man skulle sætte separate radio, cd‐
afspillere op i de enkelte rum.

Porttelefon
GIRA blev valgt som leverandør af porttelefon med kamera.
GIRA´s løsning kunne tilpasses 100% til kundens krav til
sikkerhed og elevatorstyring. Det betød at ingen kunne
komme ind i opgangenuden tilladelse. Derved fungerede

systemet som en ekstra sikkerhedfor beboerne.
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AV Interiør er din elektronisk indretningsarkitekt
Arbejdet med at få alle enheder til at indgå i et fælles system kan bedst karakteres som en 
opgave for en ”elektronisk indretningsarkitekt”.

Når kundens ønsker og behov er afklaret startes projektforløbet med at indsamle 
specifikationer på alle de enheder i huset der skal styres.

Det næste skridt er at vælge den eller de rette leverandører som bedst løser kundens krav 
til design og funktionalitet.

Sidste del af designfasen er at udarbejde en kabelspecifikation, som elektrikeren bruger til 

at trække kabler efter og som vi bruger til programmering af KNX‐systemets enheder.


