
Fordi kun 
det bedste 
er godt nok

The Silo

Køkken fra én af de tre COBE 
edition lejligheder i The Silo.
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Kalk Koncept, der er en del af  
konsulenthuset Kalk Ejendomme,  
har stået for indretning og design  
af flere lejligheder i det prestigefyldte 
byggeri, The Silo, på Nordhavnen  
i København. Og indehaver  
Anne-Louise Kastbjerg var ikke  
et øjeblik i tvivl om, at der skulle  
Quooker ind i alle køkkenerne i  
den gamle, ombyggede kornsilo.   

”The Silo rummer lejligheder i den 
dyre ende, og derfor er der lagt 
vægt på kun at bruge materialer i 
høj kvalitet. Quooker understøtter 
på smukkeste vis, at der her er tale 
om et generøst projekt, hvor kun det 
bedste er godt nok.”

Funktionalitet, harmoni og  
ro for øjet
Det er efterhånden en del år siden, 
Anne-Louise Kastbjerg første gang 
stiftede bekendtskab med Quooker i 
en annonce i et magasin. I dag forsø-
ger hun at tænke Quooker ind, hvor 
hun kan, for det er ifølge hende en 
feature, som skaber tydelig merværdi 
for de kommende beboere.    

”I Kalk Koncept stræber vi efter at 
skabe ro for øjet, men funktionalitet 
er mindst ligeså vigtigt. Quooker 
matcher de krav perfekt – og så pas-
ser hanens design bare rigtig godt til 
den linje, vi lægger i vores indretning. 
Smukt, enkelt og rent i udtrykket”, 
siger Anne-Louise Kastbjerg, som 
også ser det som et kæmpe plus, 
at Quooker findes i så mange 
forskellige materialer.    

”Quooker får  
design, kvalitet og 
funktionalitet til at 
gå op i en højere 
enhed.”
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Smidigt samarbejde 
For Anne-Louise Kastbjerg udstråler 
Quooker kvalitet og ordentlighed, og 
det er også sådan, hun ser virksom-
heden bag den kogende vandhane. 
Hun oplever et supergodt og smidigt 
samarbejde, hvor alt kan lade sig 
gøre, og hvor sparring altid er lige 
ved hånden. 

”Det er ganske enkelt superprofes-
sionel service”.   
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Køkken fra én af de tre COBE 
edition lejligheder i The Silo.
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Kalk Koncept er en del af Kalk 
Ejendomme A/S, som rådgiver i forbin-
delse med ombygnings-, nybygnings- 
og renoveringsprojekter og fokuserer 
på at skabe unikke boliger. 

The Silo - en ombygget kornsilo i  
Nordhavnen - er et af de seneste  
projekter, hvor opgaven lød på indret-
ningen og design af flere af lejligheder-
ne samt af Restaurant Silo. Resultatet 
er funktionelle boliger med materiale i 
høj kvalitet og bedste design.

Anne-Louise Kastbjerg er indehaver 
af Kalk Koncept og direktør i 
Kalk Ejendomme.

Om Kalk Koncept 
& The Silo

Foto: Rasmus Hjortshøj


