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• Bygherre: Hotel d’Angleterre
• 19.000 m2 
• 2011-2013

Det femstjernede Hotel d’Angleterre på Kongens Ny-
torv er nok Danmarks mest kendte hotel, og hvis man 
vil have den højeste standard, er det her, man tjekker 
ind, når man er i København.
 
bgb a.s. er stolte af at have været ansvarlige for 
afslutningen af den store renovering af det nu 260 år 
gamle hotel, som fandt sted fra 2011 til 2013.
 
I 2011 var hotellet nedslidt. En lang række ombyg-
ninger havde givet hotellet et rodet udtryk med uens 
vinduer, indskudte etager og lavloftede rum. Der 
skulle derfor en omfattende ombygning af hotellet 
til, hvor hele bygningen blev fornyet indefra - en op-
gave, der var som at bygge et skib i en flaske. Alt fra 
stuklofter og brystningspaneler til badeværelser og 
el installationer blev taget ud af hotellet og er bygget 
op igen.
 
Resultatet er et hotel, der fremstår med tidligere 
tiders pragt, men samtidig er et moderne luksushotel. 
Der er færre værelser og suiter - 90 stk, men de er 
alle blevet større med Royal Suite på 250 m2 som den 
største. Hotellets sale og saloner er også blevet mo-
der niseret, alt i respekt for den historiske bygning, der 
kan dateres helt tilbage til 1700-tallet.
 
 

Renoveringen af Hotel d’Angleterre var en opgave, 
hvor vores erfarne medarbejderes kompetencer kom 
i spil. Dygtige snedkere og tømrere har stået for de 
krævende indretninger af de flotte suiter, blandt andet 
med træstuk og brystningspaneler.
 
VI KOM I MÅL MED RENOVERINGEN
 
Med denne opgave har bgb a.s. for alvor slået fast, at 
vi kan håndtere komplicerede byggerier, og byggerier, 
hvor processen er kørt af sporet. Vi overtog opgaven 
som hovedentreprenør midt i renoveringen, og der var 
flere dele af renoveringen, der måtte laves om. Det 
lykkedes os at få gennemført ombygningen, som af 
arkitekt CF Møller betegnes som Danmarkshistoriens 
største hotelrenovering. 
 
Efter den veloverståede modernisering af Hotel 
d’Ang leterre har bgb a.s. fortsat sit samarbejde med 
hotellets ejere, og vi har siden også indrettet hotel-
lets nye butik d’Angleterre Creations og spaområdet, 
Amazing Space d’Angleterre.

MODERNISERING AF D’ANGLETERRE


