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Mathias Mejlby familie hjem

Marmoleum i det private hjem hører til sjældenhederne
herhjemme. I en villa i jyske Galten er gulvene imidlertid så
smukt gennemført, at flere nok snart vil følge efter

Marmoleum derhjemme

Hvis udseendet var det eneste, det handlede om, ville
bygherren, arkitekt cand.arch. Mathias Mejlby og familie nok
leve på et betongulv.

- Men i en børnefamilies hverdag er der flere hensyn. Gulvet
skal være nemt at holde rent, det skal kunne tåle aktivitet og
tummel, og det skal være blødt og rart, når ungerne leger,
forklarer Mathias Mejlby.

Familien var i dialog med husleverandøren, Huscompagniet og
underentreprenøren, Garant i Randers, om de ønsker; og en del
andre gulvbelægninger var på bordet, da Mathias Mejlby
foreslog: - Hvad med linoleum?

Arkitekten, der bl.a. havde arbejdet på den store tegnestue Friis
& Moltke, havde kendt linoleum fra mange opgaver i sit daglige
virke: - Det er et bæredygtigt naturmateriale, og
bæredygtighed er vigtigt for os. I projektering har jeg anvendt
linoleum på skoler og i offentlige miljøer. Det er blødt, men
robust, det er lydabsorberende, og det bidrager overordnet til
et godt indeklima. Det var jo en meget god beskrivelse af det, vi
ledte efter. Så hvorfor ikke, spurgte Mathias Mejlby?

I samråd med Garant Randers valgte familien Mejlby
Marmoleum concrete i en marmoreret struktur, der imiterer
betonens dybde og lød til perfektion. Til ekstra komfort og en
14 dB dæmpning af gulvenes trinlyd tilføjede familien Mejlby
en 2 mm tyk corkment*) belægning under Marmoleum
concrete.

- Sammen med vores Troldtekt® træbeton lofter og
glasvævs-beklædte vægge leverer gulvene et virkelig godt
akustisk miljø, vurderer Mathias Mejlby.

Og udseendet?

- Sammen med lofterne og ikke mindst de sort-eloxerede
sprossevinduer står hele ensemblet knivskarpt, lyder det glade
budskab fra familien Mejlby. Ganske vist er det ikke beton. Men
tæt på!

Bygherre Garant Randers
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Arkitekt Mathias Mejlby, cand.arch.
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