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NATUR,  
NÆRVÆR OG  
NÆR VED ALTING

  P R O J E KT H U SNEBEL SKOVDAL



IDEALHUSE blev stiftet for mere 
end 8 år, 200 huse og utallige 
forbipasserende trends 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 arkitekt-
tegnede villatyper, dialog 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 arkitekt-
tegnede og miljøvenlige villa- og 
boligkoncepter med gennemtænkte 
planløsninger, sjæl og stemning. 
Vi bygger boliger, der holder såvel 
håndværksmæssigt som i stil og udtryk, 
så du både kan og har lyst til at bo i dem 
i mange år fremover.

Samtidig har vi optimeret selve købet, 
så vi i dag tilbyder nok markedets 
bedste og mest transparente købs- og 
byggeproces. Så selvom et huskøb er en 
stor beslutning, behøver det ikke at være 
en svær beslutning.

“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. 
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I Nebel Skovdal 

venter naturen lige 
uden for døren. Vi 
vil gerne invitere 

den indenfor.
- Jimmi Grouleff, direktør

HUSE MED HOLDNINGER



Sammen med NODO Arkitekter har 
vi udviklet to typer projekthuse, der 
er afstemt til de forskellige grunde - 
både i udseende og i brug.

Husene har det til fælles, at de 
inviterer alt det udenfor indenfor, 
og at de samtidig skaber rum og 
plads til at være sig selv. Her er der 
tænkt over, hvordan eksempelvis en 
familie med to børn bor og lever. Med 
plads til hjemmearbejde. Med plads 
til børneværelser. Og med plads til 
børnefødselsdage og familiefester  
og hverdagene, som de er flest. 

Selv om området inviterer til at 
bevæge sig rundt og nyde naturens 
forskellighed, er der også tænkt i 
private uderum allerede fra jeres 
første dag i villaen.

I huset finder I blandt andet  
KVIK-køkken og VELFAC-vinduer  
og -døre, men I har stadig mulighed 
for at sætte jeres præg og gøre det  
til helt jeres eget.

Vores projekthuse i Nebel Skovdal har en 
helt særlig kombination af at være tæt på 
naturen og samtidig give jer mulighed for 
at være jer selv

NB. Det viste hus er Villa Længe med alle tilvalg
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SKABT TIL OMRÅDET. 
SKABT TIL JER
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Køkken alrum
33,5 m2

Gang
5,3 m2

Entre
4,6 m2

Bad
5 m2

Bad
4,8 m2

Kontor
8,4 m2

Skur
6,6 m2

Soveværelse
11,4 m2

Værelse
12,1 m2

Værelse
12 m2

Bryggers
5,9 m2

Postkasse

Renovation

Pergola

T
S

TV

VM TT

50 cm

100 cm

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm

800 cm

900 cm

Trægulv

Klinker

Stue 
22,1 m2 

Køkken alrum
30,3 m2

Gang
5,3 m2

Entre
4,6 m2

Bad
4,8 m2

Bad
4,8 m2

Kontor
5,7 m2Skur

6,6 m2

Soveværelse
11,4 m2

Værelse
10,5 m2

Værelse
10,6 m2

Bryggers
5,9 m2

Postkasse

Renovation

T
S

TV

VM TT

50 cm

100 cm

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm

800 cm

900 cm

Trægulv

Klinker

Pergola

Stue 
20,4 m2 

Køkken alrum
33,5 m2

Gang
5,3 m2

Entre
4,6 m2

Bad
5 m2

Bad
4,8 m2

Kontor
8,4 m2

Skur
6,6 m2

Soveværelse
11,4 m2

Værelse
12,1 m2

Værelse
12 m2

Bryggers
5,9 m2

Postkasse

Renovation

Pergola

T
S

TV

VM TT

50 cm

100 cm

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm

800 cm

900 cm

Trægulv

Klinker

142 m 2 150 m 2

Villaen fås med:

Fladt tag

Villaen fås med:

Fladt tag

Fakta:
Areal på hus:

Pergola:

Carport:

Skur:

Arkitektens navn:

Fakta:
Areal på hus:

Pergola:

Carport:

Skur:

Arkitektens navn:

142 m2

3,3 m2

31,4 m2

6,6 m2

NODO arkitekter
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NODO arkitekter

VILLA LÆNGE

Villa Længe er skabt med en 
enkelhed, der bliver ved med at 
overraske. Det gælder både selve 
formsproget, der er elegant og 
tidløst, og anvendelsen af kvadrat-
meterne, som åbner op for utallige 
muligheder.

Her får du både en stor stue og et 
stort køkken/alrum (med plads til et 
spisebord til 20 mennesker) og to 
badeværelser, tre værelser (inklusive 
børneværelser med indbyggede 
skabe) og et kontor. I får kort sagt 
meget mere hus, end I tror, hvis I 
bare ser på antallet af kvadratmeter.

Det synlige indgangsparti ud  
mod vejen inviterer inden for,  
men  samtidig skabes et lukket 
gårdrum, der er helt jeres eget.
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Stue 
20,4 m2 

Køkken alrum
33,5 m2
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Villaen fås med:

Fladt tag

Fakta:
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Carport:

Skur:

Arkitektens navn:

150 m2

11,8 m2

41,5 m2

8 m2

NODO arkitekter

VILLA GÅRDHAVE

Villa Gårdhave er skabt til den enkelte grund, 
og i et naturligt kuperet landskab betyder det, 
at husene varierer i forhold til spring i grund-
plan. Huset omfavner grunden i stedet for 
at flade den ud, og det skaber en varieret og 
inspirerende arkitektur.

Men det er ikke kun, når du ser på huset, at 
du mærker naturen tæt på. Det er også inde i 
huset. Ned gennem huset har du udsigt til det 
grønne, og kombinationen af gårdhave på den 
ene side og terrasse på den anden side gør det 
let at komme ud - uanset tidspunkt på dagen 
og tid på året.

Inde i huset er vi sikre på, at stuens indbyggede 
siddeplads og den hyggekrog, den skaber, 
hurtigt bliver alles favoritsted. Det bliver stedet, 
I kommer til at trække lod om.
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Når du køber et projekthus, er der 
mange beslutninger, vi allerede  
har truffet for dig. Beslutninger,  
der er truffet ud fra et ønske om at 
bygge kvalitetshuse, der skiller sig  
ud uden at gå på kompromis med 
æstetik og kvalitet.

Men I kommer stadig til at sætte  
jeres eget præg. Inventar, hvidevarer, 
gulve og klinker er eksempelvis nogle 
af de steder, hvor I gør det til jeres  
helt eget hus.

NB. Det viste hus er Villa Gårdhave med alle tilvalg
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SÆT JERES  
EGET PRÆG



Historien om Nebel Skovdal er 
historien om en juletræsplantage, der 
bliver til et grønt område, der bliver 
et lokalområde i bydelen Eriksborg – 
Silkeborgs nye bydel, der vokser med 
op til 4.000 boliger frem mod 2040.

Det er også historien om bakker, 
der bliver til skønne byggegrunde. 
Om et fantastisk grønt areal med 
et navn, der kalder på eventyr: 
Hundredmeterskoven. Om en 
natur, der altid er tæt på. Om skole, 
dagtilbud og butikker på vej. Om en 
grøn vision, der bliver en grøn realitet.

Silkeborg kalder sig Danmarks 
Outdoor Hovedstad. Med god grund. 
For du finder en natur, der passer til 
alt fra en stille gåtur til en risikere-at-
slå-sig-tur på mountainbiken.

Men Silkeborg er meget mere end det. 
Det er også knap 50.000 indbyggere 
og alt, hvad hjertet kan begære af 
foreninger, museer, gallerier, elitesport, 
koncertsteder, skoler, gymnasium 
(Danmarks største), biograf, festivaller, 
virksomheder, butikker, skatepark og 
så videre og så vildere. 

Nebel Skovdal bliver en del af Silkeborgs nye 
bydel Eriksborg. Det bliver således også en del 
af et voksende lokalområde med plads til skole, 
dagtilbud og butikker – midt i det grønne 
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FRA JULETRÆER  
TIL NATURGAVE



Dagstilbud

 Daginstitution 2.300m
Sport

 Sport og fritid 2.000m 
SKOLE

 Skole 2.300m
Indkøb

 Indkøb 2.000m 
Bil

 Offentlig transport 1.000m
Restaurant

 Restaurant 2.200m

TÆT PÅ ALT

Nebel Skovdal bliver en charmerende 
blanding af udsigtsvillaer, mindre 
kompaktgrunde og kvalitets-
rækkehuse. De grunde, der udbydes 
nu, ligger i naturlig forlængelse af 
eksisterende byggeri men bliver 
adskilt af blandt andet en kommende 
supercykelsti, der hurtigt kan bringe 
jer til hjertet af Silkeborg. 

Grundene og husene kommer til at 
omfavne det bakkede landskab, så 
der bliver skabt variation og masser 
af udsigt, og ambitionen for området 
er, at alle boliger har højest 50 meter 
til et grønt område. Der bliver altså 
bygget som en del af naturen og ikke 
ovenpå naturen. 

Mellem Nebel Skovdals to ”dalsider” 
kommer Hundredmeterskoven til 
at sprede sine grene, og mellem 
byggegrundene strækker grønne 
fingre sig ind og omfavner 
hverdagen.

Områdets veje bliver fartbegrænset 
til 30 km/t, og med et tæt netværk 
af stier er det trygt for både børn 
og voksne at bevæge sig rundt i 
området. På sigt kommer stierne 
til at bringe jer til eksempelvis 
Grauballemandens findested, 
Djævlemosen og Gudenåen.
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BLANDET NATUR.  
BLANDET BYGGERI



IDEALHUSE A/S
+45 7025 9988

 info@idealhuse.dk
www.idealhuse.dk

VIL DU VIDE MERE?

Har du spørgsmål til grundene i Nebel Skovdal? 
Vil du høre mere om vores byggeproces? Er 

du nysgerrig på vores villatyper? Vil du se og 
mærke et IDEALHUS ved Åbent Hus eller en 

fremvisning? Så kontakt os.
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