
ArkitektHaver
Visuelle Tanker & Streger

Tegne-produkter

Opdeles i design og HavePlaner, hvor HavePlaner er mest detaljerede. ArkitektPlan/ Skitse er et 
unikt udpluk fra alle pakker. En visuel arkitekttegnet buket, i 2D og 3D – se ArkitektHaver.dk

De fleste opgaver kan med fordel tegnes via OnlineTegnestuen, helt uden fysisk formøde. Der spa-
res energi og tid, og idéerne illustreres langt bedre end med blyant på stedet.!
Om nødvendigt eller ønsket, kan idéMødet online også kombineres med et fysisk formøde.

OnlineTegnestuen er redskabet til at kunne vise alle idéer med eksempler og visuelt i 3D. En pro-
ces hvor tanker luftes og kun de bedste gribes. Der skitseres og forklares om stregernes effekt, samt
rådgives om plantevalg og materialer på et forberedt udkast. IdéMødet sikrer den bedst tænkelige 
start på planlægningen. Inkluderet i alle tegneprodukterne uanset hvor du bor i kongeriget.!

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
3D visualiseringer. Det bedst tænkelig produkt, som også
rummer alt fra alle andre pakker. Næsten som at være til
stede i selve tegningen. Meget illustrativ.

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

ArkitektPlan     Arkitekttegnet 2D & 3D
Med udpluk af det de fleste har værdsat igennem tiden. 
Formfuldendt og funktionel, detaljeret og illustrativ. 
Viser design og idé med 3D VideoRundtur dag og aften.
God til indhentning af tilbud. Se www.ArkitektHaver.dk

HavePlan 2D     Detaljeret
Med planteliste,  materialevalg, referencer, plantefotos, fornødne
skitser og visualiseringer, der underbygger idéerne. 
Et mere teknisk materiale, f.eks velegnet til indhentning af
tilbud. Ofte 5-10 sider i 1:200 og 1:100

ArkitektSkitse   Arkitekttegnet med fuld effekt
Formfuldendt og funktionel, detaljeret og illustrativ. Plante-
Plan hvor du plukker de bedste fra min favoritliste med fotos.
Ellers som ArkitektPlan. Ofte 5-6 sider i 1:200 og 1:100
Rigtig godt bud når du selv vil være med til valg af planter.

DesignPlan 2D   Overblik
Rentegning af en idéskitse, hvor overordnet valg af planter
og materialer er skrevet direkte på tegningen. Ideel hvis du
selv har lidt indblik i planter og materialer og selv er med un-
der anlæg af haven. 1-2 sider i 1:200
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Priser    Med 2 timers online idéMøde / eller 3 t. fordelt på fysisk formøde og online.
Priser er med moms og gælder fra 1. marts 2023. Særligt komplekst indhold/ terræn med tillæg op til 4.800,-

HavePlan 3D       Detaljeret og Visuel    kr. 26.400,- / 28.200,-*

Alt fra tre nedenstående pakker. Perspektivtegninger og videoer af både 
detaljer og overblikssituationer. Vores ultimativt bedste produkt. Ved 
ukompliceret have kr 21.600,- online. Totalt gennemarbejdet.

DesignPlan 3D     Visuelt overblik          kr. 16.800,- / 18.600,-*

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 og med 3D Video-Rundtur.

ArkitektPlan   Arkitekttegnet 2D & 3D  kr. 15.600,- / 17.400,-*

Unikt udpluk af detaljeret og illustrativt indhold fra de øvrige pakker.   
Viser design og idé i både 2D og 3D med VideoRundtur dag og aften.      
Visuel PlantePlan med navngivne fotos med antal. - Også god til tilbud.

HavePlan 2D       Detaljeret                     kr. 13.800,- / 15.600,-*

Detaljeret plan med planteplan, 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.

ArkitektSkitse Arkitekttegnet 2D & 3D kr. 13.200,- / 15.000,-*

Detaljeret og illustrativ. Design og idé med VideoRundtur dag og aften. 
PlantePlan med effektgivende planter. Du plukker selv de resterende ud 
fra favoritlister med fotos.         Arkitekttegnet HavePlan. Helt enkelt.

DesignPlan 2D     Overblik                      kr. 8.400,- /  10.200,-*

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.

Særskilte idéMøder uden efterbehandling.:

Ping-Pong med 2½ times skitsering sammen online.  Grovskitse fra mødet
sendes efterfølgende som JPG. Mødet kan ikke optages. Kr 4.200,-

Walk & Talk 2½ time fysisk i haven med idéer som fagter og ord.
Absolut bedst i godt vejr. Du tager selv noter undervejs. kr. 4.800,-*

OnlieSkitse 2 timers rådgivning over forberedt målfast PDF idéSkitse,
der sendes efterfølgende. Tag selv noter eller optag mødet. kr. 6.600,-

KombiSkitse Inspiration lokalt, skitsering online. 3 timer. Målfast PDF
sendes efterfølgende. Tag noter / optag mødet. kr. 8.400,-* 

Ekstra tid til alle møder/planer.: 600,- pr. halve time.

* PLUS + Afstandstillæg for fysiske besøg....
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Tilkøb og andre ydelser

Prikken over i’et til alle tegne-produkter. Også et markant visuelt løft til de særskilte idéMøder.! 

Populær 3D Visualiseret VideoRundtur
Kom rundt i alle tegningens detaljer, kr. 1.800,- 

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

Digitalt Tegningssæt  - Bevæg dig selv rundt i din digitale havetegning på egen pc eller tlf.,  kr. 1.800,- 
Her kan du opleve, måle og rette med det tilhørende online tegneprogram. Indstil dato og tid og se skygger.

Vælg to af ovenstående tillæg til rabat-pris.! - To tilkøb for kr. 2.400,- Se også unikaHaver.dk 

3D VideoRundtur og LyssætningsPlan er med i en ArkitektPlan/ Skitse. Se ArkitektHaver.dk

Ekstra tid kan ofte tilkøbes de fysiske formøder og online idéMøder til kr. 600 pr. halve time.

Det er underordnet hvor du bor i kongeriget  - Priserne er de samme via alle online møder. 
Jeg skal dog stadig bruge din adresse for at kende de lokale klima- og jordbunds-forhold.
Lad det komme an på en prøve om dit sted egner sig til betjening online. Send en mail med lidt info.
Jeg vil derefter sende dig min anbefaling til proces og produkt – Ganske enkelt.

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.

Andre Landskabsarkitekt opgaver:
Der projekterer gerne skolegårde, legepladser, kirkegårde samt udearealer for kommuner,
boligforeninger, grundejerforeninger og erhverv. 
Ring for en uforpligtigende snak og et fast tilbud. Se meget mere på LandArk.dk
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Indhold og muligheder for tilkøb til de fem Tegne-Produkter.                 OVERSIGT

 1: DesignPlan 2D
2: HavePlan 2D

3: DesignPlan 3D
4: HavePlan 3D  

5: ArkitektPlan 
6: ArkitektSkitse

1 2 3 4 5 6

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

2D
&
3D
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&
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&
3D

 IdéMøde. Skitsering på forberedt skitse via OnlineTegnestuen, hvor idéer drøftes. 2 timer. x x x x x x

 IdéSkitse frembragt ved fælles hjælp under IdéMødet på forberedt udkast.
x x x x x x

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

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

 MaterialePlan som PDF med overordnede anbefalinger til fremtoning og materialer.
x x x x x

 PlanePlan som PDF med overordnede anbefalinger til effektgivende beplantning.
x x x x x x

 Visuel PlantePlan. En mappe med navngivne plantefotos, beskrivelser og planteforbrug. 
x x   x x

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

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

 3D illustrationer/ ’fotos’ som løse JPG og indsat i PDF                      (x) = udelukkende som JPG
(x)   x x (x)

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

 Renderet 3D af essentielt design og beplantning.      Nye elementer og store planter. (**)
  x   x x x

 Renderet 3D pdf med bygninger. 3D hvor langt de fleste og mindre detaljer er med.  (**)
x

 Mulighed for tilkøb af 3D Visualiseret LyssætningsPlan  (Med i 3D HavePlan og ArkitektPlan)
x x x (  ) (  ) (  )  

 Mulighed for tilkøb af 3D Renderet VideoRundtur  (**)                            (med i 3D produkter)
x x (  ) (  ) (  ) (  )

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

x x (  ) (  ) x x

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

 Yderligere arkitekttimer kan tilkøbes både til fysiske formøder og til online møder.
x x x x x x

 (*)  VR står for ’Virtual Reality’ – Brug en 3D brille, og tegningen opleves endnu mere realistisk.
(**)  ’Renderet’ - Tegningen er grafisk behandlet, for et mere realistisk look med skygger o.l.

Svært at vælge.!?; En ArkitektPlan er et udpluk af alt øvrigt indhold – Se ArkitektHaver.dk

Alle idéMøder afholdes på OnlineTegnestuen (2 timer) eller suppleres med fysisk formøde.
Vælges fysisk formøde, kan de 3 timer frit fordeles på fysisk formøde og online idéMøde.
På den måde er det altså stadig muligt at bruge alle tre timer fysisk i haven om ønsket.

       Send mig en mail med dine kontaktoplysninger og ønsker – Så hjælper jeg dig i mål..       .
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