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Få en sikker fornemmelse i maven
– byg drømmeboligen sammen med ide-huse

Kom sikkert gennem byggeriet
– og nyd livet undervejs
Hvem skal bygge vores nye drømmehus? Hvor stort skal det være?
Hvad med byggegrunden? Kan vi få et skræddersyet walk-in? Hvad
med lofter til kip i køkken-alrummet? Eller tilslutning til udekøkkenet?
Der melder sig altid tusindvis af spørgsmål, inden man beslutter sig
for at føre boligdrømmen ud i livet - og her er tilliden til byggefirmaet
det absolut vigtigste.
Vi bygger på tillid
Få en god mavefornemmelse når I vælger ide-huse. Sov trygt om
natten før, under og efter byggeriet. Regn med alle aftaler. Stol
trygt på at arbejdet bliver udført efter alle forskrifter, og at den
håndværksmæssige finish er helt i top. At alle jeres ønsker, ideer
og krav bliver indarbejdet i byggeriet, og at det færdige byggeri
svarer præcist til jeres forventninger.
Solid erfaring bag byggeriet
Siden 1975 har ide-huse ført hundredevis af byggeprojekter ud
i livet. Vi har opført en meget bred vifte af boliger fra typehuse
over arkitekttegnede villaer til spændende etagebyggeri rundt om i
landet. Vi tager hånd om hele byggeprocessen fra jordopkøb over
udstykning til færdigt byggeri.

Gør ideer til virkelighed
Vær med til at skabe den nye drømmebolig. Det bedste resultat
kommer af en tæt dialog fra start til slut. Med egne arkitekter,
boligrådgivere, konstruktører og kreative håndværkere er der rige
muligheder for at få den nødvendige sparring i hele processen – og
vi vil hellere end gerne udfordres af anderledes tanker, der kan
løfte byggeriet yderligere. Som vores navn antyder, er gode ideer
altid velkomne.
Hent inspiration til livskvalitet
Gå på opdagelse i brochuren og kom på sporet af jeres drømmebolig. Vi præsenterer her nogle aktuelle løsninger til jeres
inspiration – og ved at klikke ind på www.ide-huse.dk, får I flere
smagsprøver og relevante informationer. Kontakt os gerne på tlf.
97 38 42 81 eller på post@ide-huse.dk og lad os høre, hvad vi
kan gøre for jer og jeres familie.

Ivan V. Mortensen, direktør

Michael Jespersen, direktør

Bliv inspireret på svane.com

- fra kreativ tanke til inspirerende virkelighed
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Svane Køkkenet Holstebro
Hjermvej 4A
7500 Holstebro
Telefon +45 9742 6066

Der står erfarne fagfolk bag ide-huse. Vi er et
stærkt team på 60 engagerede medarbejdere,
der tæller alt fra arkitekter, over bygningskonstruktører, boligrådgivere, murere og tømrere. Alle er
eksperter på netop deres område og arbejder
tæt sammen med hinanden og vore dygtige
samarbejdspartnere.
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Gode faste
underleverandører
Vi har faste underleverandører, der lever op
til vores høje kvalitetskrav, og de yder alle en
god indsats og et højt serviceniveau.
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Liva 180 forskudt længehus
– perfekt til den pladskrævende familie
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Længehus på 180 m2 med carport
og redskabsrum på 58 m2


• Forskudt og rummelig familievilla med
gesims
• Indbydende køkken-alrum midt i huset
• Separat soveværelse med skabsvæg
og eget bad
• Tre værelser med eget bad
• Læmur og funktionelt udekøkken på
terrassen

Klædt på til livskvalitet
”Med egen modevirksomhed, mange fritidsaktiviteter og en
travl hverdag havde vi et stærkt ønske om at få et funktionelt,
børnevenligt og vedligeholdelsesfrit hus. Vi overvejede en
del andre firmaer, men valget faldt på ide-huse. De kom med
det bedste bud, og gav os en sikker fornemmelse af, at de
kunne håndtere projektet fra start til slut. Vi fik mange gode
råd undervejs, og kunne så tage stilling til om vi ønskede
ændringerne. Denne holdning har været med til at skabe et
hus med et personligt præg og detaljer som fx lækkert udekøkken, børneafdeling, højloftede rum og integreret carport med
redskabsrum. Det giver værdi i hverdagen og øger boligens
værdi i det lange løb”.
Sandra, Yvonne, Rasmus
og Bruno Normann Nielsen, Vildbjerg
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Flot og funktionel livsstilsvilla
med masser af plads til den aktive familie. Virkelig godt indrettet
bolig med højloftede rum, lækkert

Stue
27,3 m²

Køkken / Alrum
35,1 m²

Bad
4,9 m²

Værelse
11,3 m²

køkken-alrum og detaljer som fx
skydedøre og udekøkken med
tilkoblet vand og afløb.

Bad Soveværelse
16,3 m²
7,4 m²

Kontor
9,1 m²

Værelse
10,4 m²
Værelse
11,3 m²

Entré
11,4 m²

Bryggers
8,5 m²

Carport
36,6 m²

Redskabsrum
17,4 m²
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Unik individuel villa på 190 m2 med redskabsrum, carport og værksted på 52 m2
• Velindrettet villa til den pladskrævende familie
• Højloftet ”midterskib” med integreret hems giver
fantastisk rumfornemmelse
• Skønt køkken-alrum i åben forbindelse til stuen
• Soveværelse med skabsvæg og eget bad
• Indbydende og funktionelt indgangsparti
• Elegant integration af redskabsrum i overdækket
carport med tilhørende værksted

Redskabsrum
11,9 m²

Carport
34,2 m²

Værksted
6,5 m²

Bad
4,6 m² Værelse
11,7 m²

Entré / Vikt.
Bryggers
21,8 m²

Værelse
12,6 m²
Hems
14,5 m²
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Værelse
12,6 m²

Bad
9,5 m²
Soveværelse
17,2 m²

Køkken / Alrum
34,7 m²

Stue
26,7 m²

Villa med højt til loftet, spændende hems i boligens centrale
rum, veludnyttede værelser og godt udnyttet redskabsrum,
carport og værksted. Her er plads til det hele.

ide–huse.dk

Leverandør af byggematerialer til Ide-huse:

når varen
varen er
—- når
er vigtig
vigtig
RINGKØBING
Enghavevej 13
Tlf. 97 32 10 04
Fax 97 32 27 90

ringkøbing
Enghavevej 13
Tlf. 97 32 10 04
Fax 97 32 27 90

VARDE
Jeppe Skovgårds Vej 3
Tlf. 76 94 31 04
Fax 76 94 31 01

varde
Jeppe Skovgårdsvej 3
Tlf. 76 94 31 04
Fax 76 94 31 01

viborg

J.N.K Farvervej 22
VIBORG
Tlf. 86 62 65 22
Fax 86 22
61 30 10
J.N.K Farvervej
Tlf. 86 62 65 22
Fax 86 61 30 10

videbæk

spjald

ulfborg

Fabriksvej 1
Hovedgaden 90
13
VIDEBÆK
SPJALDIndustriarealet
Tlf. 97 17 10 04
Tlf. 97 38 10 04
Tlf. 97 49 18 00
Fax 97 17 26 51 1
Fax 97 38Hovedgaden
14 53
Fax 97 49 2790
30
Fabriksvej
Tlf. 97 17 10 04
Tlf. 97 38 10 04
Fax 97 17 26 51
Fax 97 38 14 53

kibæk

Industriparken 14
ULFBORG
Tlf. 96 99 16 20
Industriarealet
13
Fax 97 19 23 25
Tlf. 97 49 18 00
Fax 97 49 27 30

HØRNING
Nydamsvej 22
Tlf. 87 54 10 04
Fax 87 54 10 05
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Velindrettet villa på 150 m2 med
carport og redskabsrum på 38 m2
• Liva 150-familievilla med tre børneværelser samt eget bad
• Separat forældreafdeling med eget bad
• Lyst og venligt køkken-alrum centralt i
huset
• Integreret carport og redskabsrum
• Detaljer som fx arkitekttagrender i zink
og væghængte toiletter

Bad
6,7 m²

Soveværelse
12,8 m²

Perfekt familievilla helt uden spildplads
og med en gennemtænkt indretning. Villaen er opført i materialer, så der stort set
ikke er nogen udvendig vedligeholdelse.
Se flere detaljer på www.ide-huse.dk.
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Stue
24,3 m²

Køkken /
Alrum
29,2 m²

Entré Bryg5,1 m² gers
6,9 m²

Værelse
9,7 m²

Gang
6,6 m²

Bad
4 m²

Værelse
10,6 m²

Værelse
10,7 m²

Carport
26,4 m²

Redskabsrum
10 m²

Villa på 210 m2 med dobbelt
garage og redskabsrum på 69 m2
• Velindrettet villa til den pladskrævende
familie
• Separat børneafdeling med fire værelser og eget bad
• Stort køkken-alrum på 41 m2 midt i huset
• Integreret dobbelt garage med direkte
adgang til bryggers
• Praktiske detaljer som fx sternbeklædning i zink og overdækket terrasse

ide–huse.dk

Spændende villa med alt hvad en
moderne familie kan ønske sig af
funktionalitet og plads til en aktiv
dagligdag. Bl.a. med direkte adgang
til dobbelt garage.

ide–huse.dk | 9

Drømmevilla på 428 m2 og garage med redskabsrum på
57 m2
• Storslået, minimalistisk og moderne villa med masser af plads og
muligheder for den aktive familie
• Lys og indbydende stue, køkken og alrum i et med hele 134,1 m2
• Separat wellness-afdeling med indendørs pool, spa, træningsrum
og tilhørende badefaciliteter
• Master bedroom med eget badeværelse
• Overdækket indgangsparti og stor entré byder velkommen
• Særskilt børneafdeling med ekstra store værelser og eget bad
• Dobbelt garage med indgang til bryggers og redskabsrum
• Hvidpudsede havemure og flere solvendte terrasser

Arkitekttegnet drømmevilla i minimalistisk og vedligeholdelsesvenlig
byggestil. Villaen har masser af plads, atmosfærefyldte rum, pool/
spa-rum samt velanlagte terrasser og haveanlæg. Den ultimative
luksusvilla.
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ide-huse

– anvender porebeton fra H+H Danmark A/S
build with ease
www.HplusH.dk
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EN 14351 -1:2006

EN 14351 -1:2006

Spjald
Brolæggeren

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Fabriksvej
4 00
Tlf
97 38 45
6973 Ørnhøj
mail@dana-vinduer.dk
Tlf 97 38 45 00
www.dana-vinduer.dk
mail@dana-vinduer.dk
www.dana-vinduer.dk

v/ Rene Petersen

Godt håndværk oG ansvarliGhed
Vinduer og
døre
i fyr og mahogni
Godt
oG
ansvarliGhed
godthåndværk
håndværk
og
ansvarlighed

Bundsbækvej 6
6900 skjern

Vinduer
og
døre
i fyr
ogOG
mahogni
DANSKE
VINDUER
OG
DØRE
I FYR
MAHOGNI
godt
håndværk
og
ansvarlighed
DANSKE VINDUER OG DØRE I FYR OG MAHOGNI

Vi tager hånd om
det udendørs!
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Tlf. 2235 1296
www.spjaldbro.dk

Villa på 202 m2 med dobbelt garage
på 76 m2
• Klassisk villa opført med valmtag
• Separat børneafdeling med tre værel
ser, eget bad og egen indgang
• Stort køkken-alrum med 15 graders
hældning i loftet
• Dobbelt garage med direkte adgang
til bryggers
• Solidt materialevalg som fx sternbeklædning i eternit

ide–huse.dk

Overdækket
terrasse
14,0 m²

Værelse
11,9 m²

Bad
6,5 m²

Mellemgang
9,8 m²
Værelse
12,0 m²

Stue
28,1 m²

Soveværelse
16,7 m²
Køkken / Alrum
47,7 m²

Værelse
12,0 m²

Bad
6,9 m²

Disp. Entré Bryggers
6,2 m² 5,4 m² 9,1 m²

Dobbelt garage
66,2 m²

Vieldisponeret villa med god plads til hele familien. Funktionelle rum
til alle, åbent køkken-alrum midt i huset og indbygget dobbelt garage
med fri adgang til bryggers.
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Villa på 170 m2 med integreret
garage og redskabsrum på
65 m2


• Villa med to værelser og kontor
• Direkte adgang fra garage til bryggers
• Overdækket indgang og terrasse
• Soveværelse med eget bad
• Stor stue med store vinduespartier
• Valmet tag med ”Kina-svaj”

Masser af plads ude og inde
”Som tidligere landbrugere kan vi godt lide plads omkring
os. Det var derfor heldigt, at vi fandt en kuperet grund med
udsigt over landskabet og med skov lige i baghaven. Det
var også heldigt, at vi blev kontaktet af ide-huse, som kunne
præsentere et dejligt hus med mange muligheder. Vi tog
afsæt i en grundmodel og fik derefter skræddersyet huset
efter vores ønsker. Vi fik bl.a. en 15-graders hældning på
loftet i køkken-alrummet, store vinduespartier med god udsigt,
overdækket terrasse og et flot tag med ”Kina-svaj”, som giver
huset karakter. Der har været styr på processen, og vi er hele
tiden blevet informeret om selv mindre ændringer. Vi er meget
tilfredse med forløbet”.
Sonja og Ernst Erik Jørgensen, Videbæk

Bad
7,6 m²

Kontor
10,4 m²

Soveværelse
13,2 m²

Overdækket terrasse
19,2 m²

Køkken / alrum
38,0 m²

Værelse
10,4 m²

Værelse
10,1 m²

Entré
9,2 m²
Stue
30,0 m²

Redskabsrum
21,2 m²

Bad
4,2 m²

Garage
33,4 m²
Bryggers
8,6 m²

Overd.
1,1 m²

Stilfuld villa med store vinduespartier, direkte udgang til overdækOverdækning
10,7 m²
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kede terrasser, integreret garage, stort køkken-alrum og funktionelle
værelser.

Klassisk villa fra ide-huse
– med udsigt til livsglæde

ide–huse.dk
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Stue
23,7 m²
Køkken /
Alrum
33,4 m²
Bad
8,9 m²

Soveværelse
13,5 m²

Værelse
11,7 m²
Gang
2,8 m²
Kontor
9,8 m²

Entré
6 m²

Bryggers
7,8 m²

Gang
7,8 m²

Bad
4,6 m²

Værelse
11,6 m²

Carport
24 m²

Værelse
11,9 m²
Redskabsrum
9,5 m²

Velindrettet familievilla med fem værelser, stort køkken-alrum og dejlig opholdsstue opført i gode materialer.

ide–huse.dk

Villa på 180 m2 samt carport og
redskabsrum på 36 m2
• Forskudt Liva 180-villa med optimalt
boligareal
• Forældreafdeling med soveværelse og
eget bad
• Børneafdeling med tre værelser og eget
bad
• Andre funktionelle rum som fx bryggers
og kontor
• Åbent og lyst køkken-alrum midt i huset
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Gårdhavehus på 183 m2 samt
dobbelt carport og redskabsrum
på 58 m2
• Spændende villa med loft til kip i
køkken-alrum og to værelser
• Stort, lyst køkken-alrum som hele
husets omdrejningspunkt
• Særskilt voksenafdeling med eget bad
og walk-in
• Rummelig stue med mange muligheder
• Separat børneafdeling med tre værelser (evt. mulighed for hems)
• Gårdhave mellem de tre længer

Malerfirmaet
Arne Husted ApS
Ølstrupvej 1A, 6971 Spjald

Tlf. 97 38 15 26
www.arnehusted.dk
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Villa med spændende indret
ning der giver plads til familielivet. Indrettet med loft til kip i
flere rum, stort lysindfald, samt
en hyggelig gårdhave.

Soveværelse
12,5 m²

Entré
5,6 m²

Bad
7,2 m²
Gang
5 m²

Stue
35,7 m²

Køkken / alrum
38,4 m²

Værelse
10,4 m²

Dobb. carport
34,5 m²

Bryg.
6,1 m²
Gang
5,4 m²
Værelse
12 m²

Bad
4,4 m²

Redskabsrum
16 m²

Værelse
12 m²
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Kvalitet bygger på erfaringer
”ide-huse har bygget for os før i Viborg, så vi var ikke i tvivl
om, hvem der skulle opføre vores nye, moderne villa i Ikast.
Endnu en gang fungerede samarbejdet upåklageligt. Der
kan siges mange positive ting, men vi vil gerne fremhæve to
aspekter – nemlig at det hele sker til den aftalte tid, og at den
håndværksmæssige finish er i top. Vi har valgt et hus med
minimal spildplads, et stort køkken-alrum, en vestvendt og
overdækket terrasse samt et funktionelt multirum i ”ungdomsafdelingen”, hvor drengene kan spille Xbox og PlayStation og
hygge sig med vennerne. Vi er nok lidt kræsne huskøbere,
men vores forventninger er blevet indfriet, og vi anbefaler
gerne ide-huse til andre”.
Ina, Arnth, Martin og Magnus Stougaard, Ikast
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Villa på 207 m2 samt carport og
redskabsrum på 79 m2

Stærkt individuelt præg
bag ide-huse


• Familievenlig villa
• Tre værelser og fælles multirum
• Ekstra stort køkken-alrum med stort
lysindfald
• Overdækket terrasse med søjler og
zinkbeklædning
• Ensidig taghældning giver huset karakter
• Dobbelt carport med stort tilhørende
redskabsrum

ide–huse.dk

Rummelig familievilla uden spildplads, perfekt til den aktive familie. Velindrettede rum med bl.a. forældreafdeling
inklusive kontor, børneafdeling med multirum samt stort og lyst køkken-alrum. Stor overdækket terrasse med søjler
og zinkbeklædning.

Redskabsrum
Redskabsrum
21,721,7
m² m²

Bad Bad
9,7 m²
9,7 m²
StueStue
26,826,8
m² m²

Overdækket
Overdækket
terrasse
terrasse
20,220,2
m² m²

Kontor
Kontor
Soveværelse
14,514,5
m² m² Soveværelse
13,513,5
m² m²

Carport
Carport
52,652,6
m² m²

Køkken
/
Køkken
/
Alrum
Alrum
42,7
m²
42,7 m²

Bad Bad
6,6 m²
6,6 m²

Entré
Entré
10 m²
10 m²

Multirum
Multirum
13,113,1
m² m²

Værelse
Værelse
14,714,7
m² m²

Bryggers
Bryggers
9 m²9 m²

Værelse
Værelse
14,714,7
m² m²
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Villa på 191 m2 samt garage og
redskabsrum på 39 m2
• Funktionel villa med plads til hele familien
•S
 eparat forældreafdeling med eget bad
• Børneafdeling med tre værelser og eget
bad
•K
 økken-alrum med skrå lofter
• Integreret dobbelt garage
•F
 remskudt indgangsparti med zinkbeklædning

Velindrettet villa med god plads til den aktive familie. Integreret
dobbelt garage med direkte adgang til huset, tre børneværelser
og kontor, separat soveværelse med eget bad samt lyst køkkenalrum i åben forbindelse med stue.

Overdækket
Værelse
13,5 m²
Bad
4,8 m²
Værelse
13,8 m²

Værelse
12 m²
Gang
7,7 m²
Kontor
9,3 m²

Stue
24,7 m²

Køkken/alrum
29,3 m²
Entré
7,5 m² Bryggers
11,1 m²

Soveværelse
15,5 m²

Bad
9,4 m²

Garage
34,7 m²

Overdækning
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Længehus på 172 m2, overdækket
terrasse på 14 m2 og carport på
54 m2
• Gennemtænkt længehus med fuld
udnyttelse af boligarealet
•S
 eparat forældreafdeling med soveværelse, walk-in og eget bad
•S
 tue og køkken-alrum med skrå lofter
og franske døre
•S
 ærskilt børneafdeling med tre værelser og eget bad
•O
 verdækket terrasse/hyggekrog

ide–huse.dk

Gennemført og veludnyttet familievilla der bl.a.
indeholder separat børne- og forældreafdeling
samt køkken-alrum med viktualieskab.

Værelse
10,4 m²
Toilet
5,7 m²
Værelse
10,2 m²

Entré
11,4 m²
Bryggers
6,0 m²

Værelse
12,0 m²

Skab
1,8 m²

Overdækket
terrasse
14,9 m²

Stue
26,5 m²

Køkken / Alrum
24,6 m²

Kontor
9,9 m²

Bad
8,2 m²

Walk-in
closet
7,1 m²

Soveværelse
10,3 m²
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Overdækning
12,2 m²
Redskabsrum
14,8 m²

Stue
23,2 m²

Bad
6,2 m²

Alrum
32,3 m²
Køkken
14,9 m²

Soveværelse
16,6 m²

Bad
10,9 m²

Kontor
10,1 m²

Bryggers
8,7 m²

Carport
42,0 m²

Entré
8,3 m²

Værelse
12,2 m²

Værelse
12,1 m²

Funktionel familievilla med masser af plads og højloftede rum – bl.a. tre
veldisponerede værelser, soveværelse med bad, åbent køkken-alrum og
opholdsstue med stort lysindfald. Stilen fortsætter i den fritliggende carport
med tilhørende redskabsrum.

ide–huse.dk

Villa på 186 m2 samt carport og
redskabsrum på 72 m2
• Villa med et gennemført minimalistisk
udtryk
• Højloftede, venlige og lyse rum med
god atmosfære
• Behageligt indeklima med ventilations
anlæg
• Moderne køkken-alrum med adgang til
lys opholdsstue
• Opført i solide materialer med bl.a.
travetingulve, væghængte toiletter og
zinkbeklædning
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Villa på 169 m2 samt carport
og redskabsrum på 37 m2
• Velindrettet Liva 170 villa med optimal udnyttelse
af pladsen
• Separat børneafdeling med tre værelser og eget bad
•F
 orældreafdeling med walk-in og eget bad
• Stort og lyst køkken-alrum med stort lysindfald
• Fritliggende carport med tilhørende redskabsrum

Carport
24,6 m²

Walk-Soveværelse
Bad
inn
11,1 m²
7,1 m² 4,2 m²

Stue
27,4 m²

Køkken / Alrum
36,1 m²

Entré
Bryg5,5 m²
gers
6,2 m²
Gang
7,8 m²
Værelse
11,7 m²

Redskabsrum
10,3 m²

Værelse
11,4 m²
Bad
4,2 m²

Veludnyttet familievilla med
Værelse
11,4 m²

god plads til den aktive familie.
Gode materialer som kræver
minimal vedligeholdelse.
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Villa på 202 m2 samt dobbelt garage
og redskabsrum på 60 m2
• Velindrettet familievilla
• Stort og lyst køkken-alrum
• Loft til kip i stue og køkken-alrum
• Børneafdeling med tre værelser og eget
bad
• Separat voksenafdeling med soveværelse, kontor, eget bad og mellemgang
• Opført i gode materialer med detaljer
som fx indgangsportal og gesims

ide–huse.dk

Soveværelse
14,1 m²

Bad
7,2 m²

Redskabsrum
14,5 m²

Værelse
9,4 m²

Gang
3,8 m²

Stue
30,7 m²

Køkken /
Alrum
40,8 m²

Værelse
9,2 m²

Værelse
14,1 m²

Entré
6,6 m²

Gang
7,1 m²

Bad
4,8 m²

Bryggers
9,4 m²

Værelse
14,1 m²

Garage
35,5 m²

Indgangs
portal
3,8 m²

Veldisponeret villa med tre værelser og eget bad i
børneafdeling, forældreafdeling med kontor og eget
bad samt stort køkken-alrum. Derudover stor, muret
garage med plads til to biler og indbygget redskabsrum.
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Villa på 211 m2 samt dobbelt garage og
redskabsrum på 62 m2
• Minimalistisk villa med god plads
• Stort køkken-alrum som husets midtpunkt
• Stor forældreafdeling med soveværelse, walk-in
og eget bad med plads til kar og brus
• Rummelig opholdsstue med akustiklofter
• Tre børneværelser i egen afdeling og viktualierum ved bryggers
• Dobbelt garage med rummeligt redskabsrum

Værelse
10,1 m²

Værelse
12,5 m²

Entré /
gang
13,4 m²
Bad
5 m²

Carage
39,8 m²

Bryggers
12,4 m² Viktualierum
4,1 m²

Værelse
12,9 m²

Kontor
9,2 m²
Køkken /
Alrum
45,5 m²

Walk-in
6,4 m²

Bad
10,2 m²

Soveværelse
13 m²

Stue
25,2 m²

Funktionel villa designet efter individuelle behov og ønsker.
Kernen i huset er det store og åbne køkken-alrum, der
forbinder børneafdeling og forældreafdeling i en samlet

Redskabsrum
14,3 m²
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helhed. Minimalistisk villa i gode materialer som fx zinkbeklædning og arkitekttagrender.

ide–huse.dk
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Minimalistisk Miva-villa
– med maksimal udnyttelse

Villa på 175 m2 og carport med
redskabsrum på 52 m2


• Moderne arkitektur i minimalistisk stil
• Stort og rummeligt køkken-alrum
• Fritstående væg mellem køkken-alrum
og stue
•W
 alk-in i separat forældreafdeling
• Minimal vedligeholdelse af huset
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Carport
31,8 m²

Værelse
11,5 m²

Entré
6,1 m² Bryggers
7,9 m²

Værelse
9,1 m²

Påklæd
6,0 m²

Soveværelse
11,3 m²

Bad
8,2 m²

Gang
4,9 m²
Redskabsrum
17,6 m²

Værelse
11,3 m²

Bad
5,9 m²

Køkken / Alrum
35,0 m²

Stue
30,4 m²

Funktionel villa med god udnyttelse af boligarealet.
Børneafdeling med tre værelser og eget bad, forældre
afdeling med eget bad og walk-in samt stort køkken-
alrum i åben forbindelse til stuen.

ide–huse.dk

Pludseligt gik det hurtigt
”Vi valgte ide-huse, fordi det var et godt koncept. I tre år
overvejede vi forskellige muligheder, skitserede vores drømmehus og kiggede på byggegrunde i området, og så gik det
pludselig hurtigt. Faktisk gik der ikke mere end ni måneder
fra de første streger til det nøglefærdige hus – takket være
et effektivt, fleksibelt og målrettet projektforløb. Vi har følt os
i trygge hænder hos ide-huse, som har været meget åbne
over for vores egne ideer og hurtigt omsat disse til konkrete
løsninger. Vi glæder os især over den minimalistiske stil, den
meget børnevenlige indretning og de varierede lysindfald, der
kommer fra himlen over ådalen udenfor”.
Birgitte, Bjarne og Nikolaj Nielsen, Skjern
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Villa på 138 m2, overdækket terrasse på 12
m2 samt garage og redskabsrum på 69 m2
• Vinkelvilla med muret pilastre og gesims
• Opmuret og overdækket indgangsportal
• 15 graders hældning på loftet i køkken-alrum
og stue
• To værelser og stort bryggers med god opbevaringsplads
• Badeværelse med hjørnehængt toilet
• Overdækket terrasse og glaseret tegltag

Soveværelse
14,1 m²

Bad
7,5 m²

Stue/alrum
44,8 m²

Entré
7,2 m²

Værelse
8,1 m²

Køkken
12,5 m²

Værelse
10,3 m²

Bryggers
10 m²

Redskabsrum
20,1 m²

Garage
38,7 m²

Solidt og velindrettet vinkelvilla med integreret dobbelt garage og
redskabsrum, hvorfra der er direkte adgang til bryggers. Køkkenalrum og stue i ét, to værelser og et soveværelse med tilhørende
bad samt hyggelig overdækket terrasse.
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ide–huse.dk

Videbæk VVS ApS

Midtgårdsvej 6 • 6920 Videbæk • Telefon 97 17 16 01
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Liva 170 længehus
– funktionalitet og minimal vedligeholdelse
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Villa på 169 m2 og dobbelt carport
med redskabsrum på 61 m2


• Velindrettet villa med minimal vedligeholdelse
• Stort, lyst køkken-alrum med saksespær
• Opholdsstue med stort lysindfald
• Forældreafdeling med soveværelse,
walk-in og eget bad
• Børneafdeling med tre værelser/kontor
og eget bad
• Bryggers i forbindelse med entré
• Funktionel dobbelt carport med integreret redskabsrum

Vintervejret ingen hindring
”Vinteren 2010 var som bekendt ekstra hård, og som kommende villa-ejere var vi noget bekymrede for, om vores nye
hus kunne stå færdigt til marts måned. Det gjorde det. idehuse afleverede huset til den aftalte tid, og vi havde en super
god proces, hvor vi blev involveret i alle vigtige beslutninger og
ændringer undervejs. Under opførelsen boede vi i nabolaget
og kunne dagligt følge hvert eneste fremskridt. Vi er endt ud
med et meget vellykket hus, hvor vi især kan fremhæve det
store åbne køkken-alrum med skrå loft, de lyse trægulve og
de flotte klinker, walk-in, disponible værelser og et ekstra stort
bryggers. Vi har fået drømmehuset, der passer præcist til os,
og regner med at det holder værdien i mange år fremover.
Sidst, men ikke mindst: Vi har slet ikke overvejet andre end
ide-huse. De må gerne bygge for os igen uanset årstiden”.
Amalie, Lene og Jesper Ø. Gosvig, Kibæk
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Familievilla udført i gode materialer og indrettet så enhver kvadratmeter er udnyttet optimalt.
De funktionelle rum i hele huset giver gode muligheder for den travle familie.
Redskabsrum
16,9 m²

Carport
40 m²

WalkBad
inn
7,1 m² 4,2 m²

HTH Køkkenforum Holstebro
Gartnerivej 36 • 7500 Holstebro
Tlf. 9742 9100 • www.hth.dk

Stue
27,4 m²

Soveværelse
11,1 m²

Køkken / Alrum
36,1 m²

Entré Bryggers
5,5 m² 7,5 m²
Gang
7,6 m²
Værelse
11,7 m²

Værelse
10,2 m²
Bad
4,2 m²

Værelse
11,4 m²
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Individuelt sommerhus på 120 m2
med carport, redskabsrum og
sauna på 35 m2


• Veldisponeret sommerhus for bygherren som ønsker noget ekstraordinært
i ferierne
• Stort soveværelse med skabsvæg og
eget bad/toilet
• Ekstra værelse med skabsvæg og eget
bad/toilet
• Værelse til kontor eller gæster
• Stor opholdsstue med brændeovn til
hyggelige stunder
• Rummeligt køkken med lysindfald fra
ovenlysvinduer
• Carport i forbindelse med redskabsrum,
integreret sauna og udendørs brus
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Redskabsrum
6,4 m²

Sauna
4,1 m²

Carport
20,7 m²

Soveværelse
14,1 m²

Bad
8,0 m²

Kontor
8,2 m²

Bad
Værelse
Entre 4,0 m²
10,8 m²
Gang
5,8 m²
2,7 m²

Stue
21,4 m²

Køkken
23,7 m²

Veldisponeret, luksuriøst og komfortabelt sommerhus. Plads til det hele
ude og inde – og plads til at føle sig hjemme i alle årets ferier.

052110

ide–huse.dk

pwc.dk

Bedre bundlinje
Start med et møde

Kontakt: PwC, Østergade 40, 6900 Skjern, T: 9680 1000

Leverandør tiL idé-huse
●
●
●

Gulvbelægning
Gardiner
Møbler

Møbler,Tæpper & Gardiner

Kildevej · 6971 Spjald · Tlf. 97 38 15 00 · www.spjaldbo.dk
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Har du brug for
bygningsafsætning,
opmåling eller rådgivning
om fast ejendom?
Besøg vores nye kontor i Birk
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
eller et af vores andre kontorer.
Du kan også ringe til os på
tlf: 70 12 10 11 for at høre mere
om dine muligheder.
Se mere på
www.geopartner.dk
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Spjald Entreprenørforretning
www.spjaldentre.dk

ove kristensen
vestergade 10
dk-6971 spjald

tlf. 97 38 17 48
fax 97 38 17 40
mobil 20 80 03 01

Sommerhus på 89 m2, hems på 3 m2 og
overdækkede terrasser på 21 m2


• Klassisk dansk træsommerhus i solide materialer
• Lyst og hyggeligt sommerhus til hele familien
• Åben opholdsstue og køkken med stort lysindfald
• Tre værelser med seks sengepladser
• To badeværelser med brus og toilet
• Hems til de små ”hulebyggere”
• To overdækkede terrasser med gode læmulig
heder

ide–huse.dk

Hems

Soveværelse
7,6 m²

Overdækket
8,9 m²

Værelse
6,3 m²

Overdækket
2,2 m²
Bad
Bad 4,9 m²
Entré 3,5 m²
4,3 m²

Spise / ophold
26,0 m²

Køkken
9,7 m²

Soveværelse
10,4 m²

Veldisponeret sommerhus i klassisk stil, som inviterer til afslapning i
sommerlandet for alle. Tre soveværelser, overdækket indgangsparti,
entré, to badeværelser, hyggelig hems og opholdsstue i åben forbin-

Overdækket
10,4 m²

delse med køkkenet. Stort lysindfald i alle rum og gode muligheder
for at være udenfor bl.a. på de overdækkede terrasser.
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ide-huse
Ørnhøjvej 18, Grønbjerg
6971 Spjald
T 97 38 42 81

Langvadbjergvej 5c
7400 Herning
T 70 27 18 00

post@ide–huse.dk
www.ide–huse.dk

