
Danmarks grønneste 55+ boliger
Bovieran

Vinterhave • Fælleskøkken • Gæstelejlighed • Sundhedsrum • Petanque bane

Velkommen hjem til

Opdag vinterhaven
- Bovierans hjerte

Rejsen til Bovieran
Og alle fællesområderne, hvor du kan omgås dine naboer og familie



Tryghed, glæde 
og nye venner

- Tættere på end du aner
Bovieran er et nyt og helt unikt koncept i Danmark. I et Bovieran hus bor du i din 
egen private lejlighed, men i smukke grønne omgivelser med et behageligt klima 

året rundt. Nøgleordene er afslapning, tryghed og fællesskab.  Nyd alt det grønne 
i vinterhaven - alene eller sammen med dine naboer. Inviter også familien til 

overnatning i husets gæstelejlighed, og deltag i aktiviteter og kurser. 

ANTAL 55 lejligheder
2-VÆR. LEJLIGHEDER 77 m2

3-VÆR.  LEJLIGHEDER 93 - 98 m2

VINTERHAVE 1.411 m2

GÆSTELEJLIGHED 77 m2

FÆLLESLOKALE 100 m2



 Slap af i det grønne

Her regner det aldrig

Den overdækkede vinterhave med glastag sikrer et behageligt udeliv 
året rundt. Afslapning og fornøjelser sammen med naboerne. 
Det gør Bovieran til en moderne boligform for dig som er 55+. 

Slå dig ned blandt palmerne
Bovierans hjerte og naturlige mødeplads er den unikke 
vinterhave, med eksotiske planter fra hele verden. Træer 
og andre planter vandes med genanvendt regnvand og 
er nøje udvalgt, så de tilsammen giver dig et harmonisk 
og afslappende miljø. Her kan du nyde livet og slappe 
af med en god bog, omgås dine naboer eller hygge med 
familien på besøg.

Bovieran tilbyder Danmarks grønneste senior- 
boliger. I Bovieran husene kan du og dine naboer  
forme den hverdag og atmosfære, der gør jer 

glade. For i bofællesskabet er det jeres behov, som er 
i fokus. Du udfylder dagene med de aktiviteter, spil, 

Reguleret klima
Vinterhaven har et temperaturstyret og behageligt klima 
året rundt - med den franske riviera som forbillede. Med 
effektive ventilatorsystemer med varmegenvinding og 
oplukkelige felter i glastaget, reguleres klimaet, så der 
hverken bliver for varmt eller for koldt. I de koldeste  
vintermåneder reguleres temperaturen i vinterhaven til  
ca. 10 grader, så planterne kan hvile, ligesom ved rivieraen.

kurser og fornøjelser, som du trives bedst med. Føl dig 
hjemme i et grønt og indbydende miljø. Lær nye men-
nesker at kende og lær nye ting. Det her er en boligform 
og et koncept, som lader dig få så meget som muligt ud 
af hver eneste dag. 



Fremtidens boligform

Lars Jacobsen 
lja@bovieran.dk
tlf.: +45 21 67 97 11

Johan Stoustrup 
js@bovieran.dk
tlf.: +45 40 15 66 10

Læs mere på: 
bovieran.dk 

Aktivitet og afslapning Tryghed og velvære
Vinterhave
Petanque bane
Socialt fællesskab
Gæstelejlighed
Turneringer
Fællesspisning
Foredrag
Kurser
Behageligt klima året rundt
Fælleskøkken

Kontrolleret adgang 
Sikkerhedsdøre

Røgalarm
Hjertestarter
Klimakontrol

Sundhedsrum

Hos Bovieran støtter vi dig under hele processen, og hvis du har spørgsmål 
er du velkommen til at kontakte os på info@bovieran.dk

Kontakt os gerne


