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På bredden af Gudenåen i den bedste del af Silkeborg skyder Papirtårnet op med sine 
20 etagers eksklusive lejligheder. Her kan morgenkaffen drikkes med udsigt over Silke-
borgs blanke søer, og dagens sidste solstråler kan nydes, når de rammer byens tage 
og tårne. Lejlighederne fås med 2-5 værelser fra 82-234 m2 og koster fra 2.400.000 kr. 
At bo godt handler ikke blot om at få plads nok, men om at skabe rum og balance 
der, hvor man skal leve. Med himlen som nabo har arkitekt Per Laustsen skabt en helt 
særlig fornemmelse af frihed for beboerne i Papirtårnet, hvor øjet kan skue uendeligt 
langt og tankerne kan flyve frit ud i horisonten.

BYENS PULS OG 
NATURENS RO 
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BÆREDYGTIGHED 
OG ÆSTETIK

Boligerne på 82-234 m2 er skabt ud fra en res- 
sourcebevidst tankegang, så du får et hjem med 
tanke for både miljø, økonomi – og mennesker. Et 
eksklusivt hjem har ikke kun en fantastisk udsigt, 
men er også et bæredygtigt hjem. Alle lejligheder er 
derfor mærket med ”Lavenergiklasse 2020” og ud-
styret med moderne ventilationsanlæg med effektiv 
varmegenvinding. Det kan mærkes på indeklimaet 
og varmeregningen.
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JORN I FORHAVEN 
OG HIMMELBJERGET I 

BAGHAVEN
I Silkeborg er natur og by i tæt forening. Du bliver en del af en 
begavet kunstby, en by fyldt af seværdigheder og en aktiv by - 
både til vands og til lands. Silkeborg ligger midt i den smukkeste 
natur med Danmarks største søområde og selveste Himmel- 
bjerget i baghaven.
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I HJERTET AF 
DANMARK

Fra Silkeborg er der gode muligheder for 
at komme rundt i hele Danmark – både 
nord, syd, øst og vest. Små 45 km øst for 
Silkeborg ligger smilets by Aarhus, hvor 
der er rig mulighed for shopping, kultur 
og gastronomi. Halvanden time vest for 
Silkeborg nås det brusende Vesterhav, og 
60 km syd for Silkeborg letter flyene ud i 
verden fra Billund Lufthavn.
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3-VÆRELSES LEJL IGHED MED UDSIGT 
OVER S ILKEBORG FR A BADEK ARRET

Ejerlejl. nr.

 10003 10 128 3 5.200.000

Etage BBR areal Værelser Kontantpris

Papirtårnet består af en bred vifte af boligtyper. Den viste boligtype er blot én af 

22 forskellige varianter. Denne boligtype er en stor 3-værelses lejlighed på 128 

m2 med 6-10 m2 overdækket altan og findes på 10. til 18. etage.
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ET HJEM 
MED HIMLEN 
SOM NABO

Alle lejligheder har naturligvis 
en altan, som er placeret med 
adgang fra køkken-alrummet. 
Det giver ekstra liv til husets 
”hjerte” og suger lyset ind i 
lejligheden.
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HØJT TIL LOFTET
Lige fra det loungeinspirerede indgangsparti til de 
store fælles tagterrasser, får du rum til ro, rum til 
at ånde. Når lyset lukkes ind i Papirtårnet forandres 
hvert enkelt hjem med naturens rytme døgnet 
rundt, året rundt.
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3-VÆRELSES LEJL IGHED MED GUDENÅEN 
FLYDENDE FOR FØDDERNE

Ejerlejl. nr.

 2001 2 104 3 3.400.000

Etage BBR areal Værelser Kontantpris

Papirtårnet består af en bred vifte af boligtyper. Den viste boligtype er blot én af 

22 forskellige varianter. Denne boligtype er en 3-værelses lejlighed på 104 m2 

med 6-10 m2 overdækket altan og findes på 2.-5., 10.-18. samt 19.-20. etage.
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EKSKLUSIVT 
SMART HJEM

P-pladserne har vi gemt væk under 
jorden med automatisk bilelevator, og 
når bilen skal bruges bestilles den blot 
via parkerings-app. Ligeså kan hjem-
mets opvarmning fjernstyres nemt og 
bekvemt med hjemmets app.
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