
udeArkitekten
    HaveArkitektur med kant

Haveplan-produkter
Alle produkter starter med vores unikke IdéMøde; en proces hvor idéer luftes og kun 
de bedste gribes. Der skitseres og forklares om stregernes effekt, samt rådgives om plante-
valg materialer. En ping-pong, der sikrer den bedst tænkelige start på haveplanlægningen.
IdéMødet foregår enten som et fysisk besøg eller et møde via vores OnlineTegnestue.   
Se mere om dette valg og om dine fravalg ved besøg med blyant frem for 3D – Klik her
Alternativt købes en kombi med kort møde i haven og derefter online, for kr 1.800 ekstra.

Formgivning og indretning er hermed på plads, og der tilbydes fire typer efterbehandling, 
med forskellig detaljering i afleveringen, enten som 2D eller 3D. - Se eksempler   på   Sager  
Alle produkter leveres naturligvis med målfaste og farvelagte 2D pdf plantegninger.

HavePlan 3D Detaljeret og visuel
Klassisk og visionær plan med materiale- og
planteliste plus naturtro 3D visualiseringer.
Det bedst tænkelig produkt, som også rummer
alt fra de 3 nedenstående pakker. Næsten som
at være til stede i selve tegningen. 

HavePlan 2D     Detaljeret
Detaljeret plan med planteliste,  materialevalg, re-
ferencer, plantefotos, fornødne skitser og visuali-
seringer, der underbygger idéerne. Et mere teknisk
uddybende materiale, f.eks velegnet til indhent-
ning af tilbud. Typisk 5-10 sider i 1:200 og 1:100.

DesignPlan 3D   Visuelt overblik 

Alt fra en DesignPlan 2D plus 3D Video og
program til at gå tur i 3D tegningen. Alle plan-
ter er vist med fotos i en digital sagsmappe.
Mulighed for selv at redigere i tegning og
plantevalg. Super som hjælp til selvhjælp.

DesignPlan 2D   Overblik

Rentegning af en idéskitse, hvor overordnet
valg af planter og materialer er skrevet direk-
te på tegningen. Ideel hvis du selv har lidt
indblik i planter og materialer og selv er med
under anlæg af haven. 1-2 sider i 1:200
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    Priser                                   Alle priser er med moms og gælder fra 1. januar 2023  

HavePlan 3D       Detaljeret og Visuel              kr. 33.600,- 

Alt fra tre nedenstående pakker. Perspektivtegninger og videoer af 
både detaljer og overblikssituationer. Vores ultimativt bedste produkt, 
hvor du får allermest for pengene. Totalt gennemarbejdet.

HavePlan 2D       Detaljeret                              kr. 14.400,- 

Detaljeret plan med planteliste, materialevalg, referencer, plantefotos, 
fornødne skitser og visualiseringer, der underbygger idéerne. Typisk  
5-10 A3 sider i 1:200 og 1:100. God til at indhente tilbud ud fra.

DesignPlan 3D     Visuelt overblik                   kr. 19.200,- 

Alt fra en DesignPlan 2D. Gå tur i din 3D tegning. Alle planter er vist 
med fotos i digital sagsmappe. Mulighed for selv at redigere tegning 
og planter med tilhørende 3D program. Nu med 3D Video-Rundtur

DesignPlan 2D     Overblik                               kr.   9.600,- 

Rentegnet og farvelagt IdéSkitse. Overordnet plantevalg og materialer
påskrives direkte på tegningen, som typisk består af to A4 sider med 
det fulde overblik i målestok 1:200. Du klarer selv de sidste detaljer.

IdéMøde – Fysisk besøg eller OnlineMøde   kr.   4.800,-

Op til 2½ times rådgivning med udgangspunkt i dine aktuelle behov. 
På stedet mundtligt eller som grovskitse. Online nu også med 3D.!    
Inkluderet i alle andre pakker. Kreative idéer – dog ikke for tilbud.

Afstandstillæg: Se kort
Kun ved fysisk besøg. Kan spares ved at vælge
vores OnlineTegnestue, som også giver et langt
bedre billede af de idéer og eksempler vi viser dig.

Der er i de fleste tilfælde andre måder end fysisk
besøg, hvorpå vi kan skaffe den info, der behøves
for at kunne løse opgaven professionelt. Bl.a ud
fra fotos og et par videoer med kommentarer og ud
fra oplysninger, vi selv fremskaffer. 

       

Fysisk Besøg på Færøerne, eller øvrige udland
mere end 100 km fra Danmark, spørg om pris.
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Tilkøb og andre ydelser

Prikken over i’et til vores haveplan-produkter. Vælg tre og betal for to.

Vi tilbyder 4 spændende og effektfulde tilkøb, der dels illustrerer lyssætningens effekter, dels sol og 
skygger på udvalgte datoer, samt en 3D Video-Rundtur i tegningen eller et digitalt tegningssæt.

3D Visualiseret Sol & SkyggePlan
Se hvor solen skinner på flere tider af året, kr. 1.800,- 

3D Visualiseret LyssætningsPlan
Se effekten af lyssætning i haven, kr. 1.800,-

3D Video Rundtur  - Som dem du ser på vores hjemmeside,  kr 1.800,- 
Vi bringer dig rundt i alle kroge af planen – sågar i natlig belysning, hvis du har bestilt en LyssætningsPlan.

Digital Tegning  - Bevæg dig selv rundt i din digitale havetegning,  kr 1.800,- 
Her kan du opleve, måle og rette med det tilhørende online tegneprogram. Indstil dato og tid og se skygger.

Moonlight-Lamper:
Lampen er slag- og frostsikker og kan siddes på! En vildt lækker lampe til alle stilarter.
35 eller 55 cm i diameter i hvid eller varm grå granitfarve som halv- eller hel kugle.
Pris:  35 cm.: kr. 3.900,-    55 cm.: kr. 4.900,-   Grå: + 600,- med moms og levering.

Anlægsarbejde, Rådgivning & Tilsyn:
Ofte kan vi sørge for indhentning af tilbud, men det afhænger af, hvor du bor. Vores råd-
givning og tilsyn undervejs sikrer den optimale udførelse. Vi foretager også syns- og
skønssager, f.eks. i forbindelse med forsikringssager.

Andre Landskabsarkitekt opgaver:
Vi projekterer gerne skolegårde, legepladser, kirkegårde samt udearealer for kommuner,
boligforeninger, grundejerforeninger og erhverv. Vi tilbyder desuden undervisning, fored-
rag og artikelskrivning. Ring for en uforpligtigende snak og et fast tilbud. 
Se mere på LandArk.dk
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Indhold og muligheder for tilkøb i vores fire HavePlan-Produkter.              OVERSIGT

 
1: DesignPlan 2D   -   2: HavePlan 2D 3: DesignPlan 3D   -   4: HavePlan 3D 1 2 3 4

 
     2D tegninger er som set fra helikopter -  3D er i perspektiv, som verden ser ud 2D 3D

 IdéMøde. Fysisk eller online ping-pong, hvor idéer drøftes. 2½ time med forberedelse. x x x x

 Udvidet IdéMøde hvor vi ikke holder helt så skarpt øje med de afsatte 2½ time.
  x   x   x

 IdéSkitse frembragt ved fælles hjælp under IdéMødet.
x x x x

 Målfast plan 1:200 farvelagt pdf, der angiver overordnet beplantning, materialer og havelys.
  x   x   x   x

 Målfast plan 1:100 farvelagt pdf, som ovenstående med flere detaljer.
x x x

 MaterialePlan som PDF med anvisning og anbefalinger til konstruktioner og materialer.
x x x

 PlanteListe som PDF, med antal, beskrivelse, danske og latinske navne på alle planter.     (x)=vælg
(x) (x) x

Digital PlantePlan. En mappe med navngivne plantefotos, beskrivelser og planteforbrug.  (x)=vælg
(x) (x)   x

 Supplerende skitser, der illustrerer de foreslåede idéer, ofte som 3D eller opstalt.
x x x

 Digital sagsmappe med plantefotos, referencer og 3D detaljer af idé og konstruktion.
  x   x

 Gå-Selv-Tur-i-Tegning med 3D program til at bevæge sig rundt og opleve, også i VR. (*)
  x   x

 3D model af essentielt design og beplantning. Kun med nye elementer og store planter.
  x  

 Renderet 3D pdf med bygninger. Naturtro 3D hvor selv de mindste detaljer er med.  (**)
x

 Mulighed for tilkøb af 3D Visualiseret LyssætningsPlan                               (med i 3D HavePlan)
x x x (  )

 Mulighed for tilkøb af 3D Visualiseret Sol og Skygge Plan                           (med i 3D HavePlan)
x x x (  )

 Mulighed for tilkøb af 3D Renderet video rundtur  (**)                               (med i 3D produkterne) 
x x (  ) (  )

 Mulighed for tilkøb af digitalt tegningssæt med ’Gå-Selv-Tur-i-tegningen’  (med i 3D produkterne) 
       

x x (  ) (  )

 Opmåling af have og hus i tilkøb. Ofte en til to timer og kun ved indledende fysisk møde.
  x   x   x   x

 Yderligere arkitekttimer kan tilkøbes.
x x x x

 (*)  VR står for ’Virtual Reality’ – Brug en 3D brille, og tegningen opleves meget realistisk.
(**)  ’Renderet’ - et udtryk for at tegningen er grafisk behandlet, for et mere naturtro look.

Link til   eksempler på   vores     produkt  typer; både 2D, 3D, samt vores   unikk  e   3D Video-Rundtur  
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