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THEKRANE tilbyder én af de mest unikke hoteloplevelser, 
der findes i København. Det gamle kontrolrum er lavet om 
til en luksuslounge, og dertil indgår et 20 personers 
mødelokale, hvorfra der er en enestående panoramaudsigt 
over hele havnen. Motorrummet er blevet til et 
fashionabelt hotelværelse - med spabad, bar, terrasse og 
muligvis den bedste udsigt i hele København.

Den industrielle kulkran har været i hænderne på 
arkitekterne fra Arcgency, der på bygningens meget få 
kvadratmeter har skabt plads til alle de ekstraordinære 
faciliteter. Al bygningens interiør er udført i eksklusive 
materialer som læder, træ, sten og stål – alt sammen i 
nuancer af sort med reference til kranens forhenværende 
funktion som kultransport.

”Vi har i det hele taget forsøgt at skabe et godt eksempel på 
dansk design”, fortalte Klaus Kastbjerg, direktør i UNION 
HOLDING. 

Tag med, når vi tjekker ind på det eksklusive THEKRANE.  







Vi mødtes for foden af THEKRANE, hvor 
trappen blev hejst ned, så vi kunne komme op. 



”Jeg synes, at det er synd, at vi omdanner alle de gamle 
havneområder til boliger uden at have en vis respekt for 
det som var tidligere. Hvis man omdanner de gamle 
bygninger, er det med til at give det dér benspænd, som 
gør, at det bliver sjovere at bo i det nye. Jeg vil være 
med til at skabe en by, som fortæller flere historier”, 
fortalte Klaus Kastbjerg, direktør i UNION HOLDING.



Næstved Flisecenter har leveret den elegante indpakning 
af spa-området i en keramisk og slidstærk flise: ”Da jeg 
præsenterede denne flise, blev den er godkendt på stedet og 
vi endte med at bruge den på gulve, vægge og lofter”, beskrev 
Jesper Winther Pedersen fra Næstved Flisecenter.



Den ene terrasse - med udsigt over Nordhavnen.  



Spa-rummet – AMAZING KRANE, der 
drives i samarbejde med Hotel d’Angleterre. 



Værelset i THE 
KRANE er 
holdt i et 
monokromt 
farvespektrum 
fra sort over 
grå til hvid. 
Klassisk 
nordisk 
minimalisme.



Vi sluttede besøget af med Næstved Flisecenters egen 
unikke STENØL brygget på lavasten. ”I skal ikke snydes for 
natursten, så vi har taget vores sten-øl med”, sagde Thomas 
Bahnert fra Næstved Flisecenter, mens han skænkede op. 



Tak for i dag


