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Få mere ud af din have,
indkørsel og terrasse…
Havens grå og grønne elementer
Vi fokuserer naturligvis lige så meget på havens grå elementer
som på de grønne. Havearkitekten er garant for, at brikkerne til
sidst danner en unik helhed, der passer til bygningerne, stedet
og dets mennesker. En helt unik proces, der sikrer din indflydelse
på resultatet: En personlig, skræddersyet have, der indfrier dine
ønsker; – men oftest på en helt overraskende måde.

Kreativ indretning af boligen og dens indre rum er i de seneste
årtier blevet nærmest en folkelig selvfølge, og mange ofrer store
ressourcer og ildhu på at realisere deres drømme om den perfekte
bolig. Og det bærer frugt. Det er utvivlsomt mere behageligt at
opholde sig i et køkken fra i dag, end i et fra 70’erne.

Hos unikaHaver har vi både arkitektens og håndværkerens briller
på; – en sjælden kombination, der skaber alternative løsninger
med hold i virkeligheden. Vores formgivningsteknik, materialekendskab og alternative indgangsvinkler skaber haver, hvor
blikket og tankerne bevæges. Haverne balancerer hårfint imellem
det overraskende og genkendelige, – imellem spænding og ro.

Det er unikaHavers mission at bidrage trendsættende med en
tilsvarende livsværdiforøgende udvikling i haverne. Vi overfører de
kendte indretnings- og design-principper til uderummet, og supplerer dem til stadighed med en lind strøm af nye haveideer, så
begrebet ‘have’ og ‘havedesign’ konstant er i udvikling hos os…
I unikaHaver sætter vi en ære i at forvandle almindelige materialer til unika. I det lange løb kan haveprojektet endog ende med at
blive billigere, når havearkitekten er med på sidelinien og bidrager
med råd og vejledning.

Kompetente haveArkitekter
Lad en havearkitekt fra unikaHaver hjælpe med at blande bøtten
med de vante forestillinger godt og grundigt. Vi brænder for at
skabe dejlige, funktionelle og nemme haver, der kombinerer formfuldendt arkitektur med din personlige smag og behov.
Vi sørger for at kreativiteten altid blomstrer, og at du som
haveejer er med i hele processen. Havearkitekten sætter en hel
dag af og tegner sammen med dig / jer en haveplan på stedet.
Idéer og muligheder luftes og bolde kastes i luften, som I enten
griber eller lader falde til jorden igen.

Når idéerne skal udføres, kan unikaHaver også hjælpe dig videre.
Traditionelt står planteskoler for salg af planter, anlægsgartneren
udfører opgaverne, mens havearkitekter alene planlægger og
rådgiver om havers indhold, form og rumlige oplevelser...

Vi samler det hele under én hat
Gennem et tæt samarbejde med førende danske planteskoler
og kvalitetsbevidste anlægsgartnere, tilbyder vi for eksempel
plantesalg og totalløsninger, så du kan få sikkerhed for kvalitet og
sammenhæng i haveprojektet fra start til slut. – Ganske enkelt.
Vi kører ud fra tegnestuerne omkring Århus og Ålborg og betjener
kunder i hele landet. Læs meget mere og nyd det store galleri på
www.unikaHaver.dk – nemt, spændende og ganske enkelt…

Med venlig hilsen og på gensyn!

Jens Peter Jacobsen Knud Bundgaard
Mobil 20 15 60 80 Mobil 21 68 22 80
jpj@unikahaver.dk kb@unikahaver.dk

