PROJEKTHUS

L A N GVA D B A K K E R

S KØ N N AT U R ,
TÆ T PÅ A LT I N G

H U S E M ED H O L D N I N G ER
“Den gode smag er den, der ikke smager af noget”
sagde den sarkastiske danske designer Poul
Henningsen. Som vores navn antyder, synes vi ikke,
at alt er lige godt. Vores ideal er huse med en enkel,
klar og rationel formgivning. Derfor bygger vi huse
med holdninger og huse, der smager af noget.
IDEALHUSE blev stiftet for mere
end 7 år og 200 huse siden. Målet
var fra begyndelsen at bygge huse
med holdninger - kombineret med
markedets bedste proces. Vi var trætte
af historier om drømmehuse, der ikke
var helt så fantastiske at leve i, og om
byggeprocesser, der løb af sporet.
Vi ville gøre det anderledes. Med
arkitekttegnede villatyper, dialog,
proces og idealer for, hvad der gør en
villa til et hjem. Alt er ikke lige godt, og
vi ville skabe funktionelle, fleksible og
sjælfulde løsninger.

I dag tilbyder vi en række
arkitekttegnede og miljøvenlige
villakoncepter med gennemtænkte
planløsninger, sjæl og stemning.
Koncepter, du altid kan tilpasse
sammen med vores arkitekt, så det
bliver din ideal villa.
Vi tilbyder også markedets bedste
og mest transparente købs- og
byggeproces. Så selvom et husprojekt
er en stor beslutning, behøver det ikke
at være en svær beslutning.

”LANGVAD BAKKER
ER ET STED, DER
KAN BRINGE DIG
LANGT VÆK FRA
HVERDAGEN,
SAMTIDIG MED, AT
DU HURTIGT KAN
KOMME TILBAGE.
DEN FØLELSE
SKAL VILLAERNE
UNDERBYGGE”
- Jimmi Grouleff, direktør

T EG N E T O G S K A BT
TIL OMR ÅDET
Flot arkitektur, gode planløsninger, skønne
uderum, spændende detaljer, solidt
håndværk, plads til at være jer selv…
NODO Arkitekter har tegnet husene så de
passer perfekt til den enkelte grund
I samarbejde med NODO
Arkitekter har vi udviklet fire
villamodeller, der passer perfekt
til de naturskønne grunde på
cirka 500kvm; villaer, hvor der er
plads til at leve og være.
Fælles for villaerne er, at der er
tænkt over både ude og inde.
Der er skønne uderum, hvor
I kan være jer selv, og gode
planløsninger, hvor I kan være
sammen – og arbejde og lege
på samme tid, hvis der er brug
for det. Det er god arkitektur

på den rigtige måde, hvor
det både rammer hjertet og
hjernen. Hvor det både er flot
og funktionelt.
I kan eksempelvis nyde
Cold Hawaii-teglsten fra
Egernsund Tegl, der skaber
lækre murværksdetaljer,
smukt forpatineret zink og
træ/alu-vinduer og -døre
fra Velfac – og luft-til-vandvamepumpen, gulvvarme og
ventilationsanlæg.

50 cm
Højtsiddende vindue

100 cm

Højtsiddende vindue

wc
Værelse
11.3 m²

1.5 m²
Værelse
11.3 m²

Værelse
11.3 m²

Soveværelse
12.1 m²

Badeværelse

6.1 m²

garderobeniche

200 cm

300 cm

50 cm
Soveværelse
12.2 m²

wc
1.5 m²

Viktualie.
3.0 m²

Værelse
11.3 m²

Badeværelse
6.1 m²

kontorniche

100 cm

400 cm

TV

garderobeniche

Ankomst/gang
10.0 m²

TV
Køkken/Alrum
22.0 m²

Ankomst/gang
10.0 m²

Køkken/Alrum
22.0 m²

Stue
17.9 m²

500 cm

200 cm

Bad/WC
5.3 m²

Kontor
5.9 m²

Stue
24.1 m²

300 cm

Reolvæg m.
Alkove vindue

Bryggers
6.9 m²

Bryggers
6.9 m²

Bad/WC
5.3 m²

Kontor
5.9 m²

Overdækket

Reolvæg m.
Alkove vindue

600 cm

700 cm

800 cm

400 cm

900 cm

500 cm
Trægulv

Klinker

Varmepumpe
Luft-vand

Renovation

cykelskur
3.6 m²

Varmepumpe
Luft-vand

Renovation

600 cm
cykelskur
3.6 m²

700 cm
Hængekøje ml. træer

Hængekøje ml. træer

Carport
32.4 m²

Carport
32.4 m²

800 cm
Skur
8.7 m²

Skur
8.7 m²

900 cm

Trægulv

Klinker

V I LLA L Æ N GE
Der er flere gode grunde til at
vælge Villa Længe. Grunden
er en af dem. Villa Længe er
nemlig som skabt til en stor,
aflang grund.
Villaen er bygget op omkring
det store, åbne gangareal.
De mange vinduer og

15 0 m 2

140 m 2
imponerende lysindfald
trækker naturen med ind;
hele vejen fra entré og
børneafdeling gennem det
store, åbne køkken-alrum til
voksenafdelingen med direkte
adgang til den overdækkede
terrasse, hvorfra morgenkaffen
kan nydes i fred og ro.

Fakta:
Areal på hus:
Overdækning:
Carport:
Skur:
Arkitektens navn:
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17,8m2
49,3 m2
8,7 m2
NODO arkitekter
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V I LLA GÅR D HAV E
Midt i denne 60’er-inspirerede
villa finder I jeres helt egen
oase under åben himmel.
Den store, lukkede gårdhave
er et åndehul, der giver masser
af privatliv, uanset om I er
til solbadning, boldspil eller
hyggestunder til langt ud på
de sene sommeraftener i ly for
vind og vejr.

140 m 2
Selv i de kolde måneder
kan I nyde udsigten til en
smuk vinterhave fra de
store panoramavinduer, der
strækker sig langs køkkenalrum, forbi forældreafdeling,
børneværelser, entré og
gangareal og udvisker skellet
mellem ude og inde. Uanset
hvor i huset, I befinder jer.

Fakta:
Areal på hus:
Overdækning:
Carport & Skur:
Arkitektens navn:

15 0 m 2
140 m2
15,4m2
48m2
NODO arkitekter

Fakta:
Areal på hus:
Overdækning:
Carport & Skur:
Arkitektens navn:

Villaen udføres med:

Villaen udføres med:

Fladt tag

Fladt tag

150 m2
15m2
48m2
NODO arkitekter

E T S I M P ELT
BYG G EF O R L Ø B
Vores projekthuse er den letteste vej til en
arkitekttegnet kvalitetsvilla. Og I kan stadig
sætte jeres eget præg på boligen, så den
kommer til at passe til netop jer.

01. VI MØDES FOR FØRSTE GANG
I forelsker jer i området og vores færdige,
arkitekttegnede projekt. I modtager vores materiale
inkl. komplet materialebeskrivelse og arkitekttegninger

	02. ENTREPRISEKONTRAKT
UNDERSKRIVES
I underskriver købsaftalen. Vi har valgt alle de
udvendige materialer, men I kan stadig sætte jeres
personlige præg på villaen, når der skal vælges
inventar, hvidevarer, gulve og klinker.

03. HUSET FÆRDIGPROJEKTERES
I godkender de endelige plantegninger i samarbejde
med vores arkitekt. I får el-planen, og I afslutter jeres
materialevalg i forhold til den indvendige del af huset

04. TILLYKKE MED JERES VILLA
I får nøglerne til jeres projekt og betaler. Og hvis I har
bestilt have og gardiner med, så er det bare at flytte
ind i jeres eget arkitekttegnede projekt og nyde en
unik og fantastisk villa.
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E T H ELT N Y T
BOLIGOMR ÅDE.
TÆ T PÅ L ÅS BYS
H J ER T E
Ofte er nye udstykninger
placeret langt fra byernes
naturlige centrum og bliver
kun langsomt en del af
byen. Sådan er det ikke med
Langvad Bakker.

kommer til at ligge rundt om
en sø, og med et stort, grønt
fællesareal og højdeforskelle
på op til 20 meter sikres en
helt unik fornemmelse af – og
udsigt til - natur.

Her bygger I på den ene
side i et skønt, kuperet
landskab med sø, skov, eng
og marker. På den anden
side tæt på byens smukke og
stemningsfulde kro, skolen og
idrætshallen.

Det er planen, at Langvad
Bakker skal have sin egen
daginstitution. Endvidere
etableres der en række
stier, som bindes sammen
med Låsbys eksisterende
stisystem, så I trygt og hurtigt
kan gå eller cykle til skole,
fritidsaktiviteter eller ”bare”
en livgivende tur i det skønne
lokalområde.

Langvad Bakker kommer til
at rumme 250 boliger, der
bygges i flere etaper. Boligerne

E T N AT U R S KØ N T
SMØRHUL
Låsby ligger skønt placeret mellem
Skanderborg, Silkeborg og Aarhus – og er
samtidig helt sin egen med institutioner,
skole, foreninger og godt naboskab.
Udgravninger viser, at der har
boet mennesker i Låsbyområdet helt tilbage i jernalderen. Og det forstår vi godt.
For Låsby ligger midt i
Søhøjlandets skønne natur og
inviterer til at stoppe op og slå
sig ned. For en stund på byens
kro, der åbnede i 1870, eller for
”altid” som en af byens mere
end 2.000 indbyggere.
Låsby ligger tæt på
motorvejen mellem Aarhus

og Silkeborg, og I kommer
hurtigt til både Smilets
by og Danmarks Outdoor
Hovedstad – samt til Herning,
Skanderborg, Horsens… Hvis
I da har brug for at køre
væk. For i Låsby finder du
eksempelvis institutioner, skole
til 9. klasse, indkøb, boldklub
og friluftsbad.
Kort sagt: Låsby er tæt på
næsten alt. Så stor, at den har
det meste. Og så lille, at der er
et godt naboskab.

VIL DU VIDE
M ER E?

IDEALHUSE A/S
+45 7025 9988
info@idealhuse.dk
www.idealhuse.dk

