
Få mere ud af din have, indkørsel og terrasse

Kreativ indretning af boligen er nærmest en folkelig 
selvfølge, og der ofres mange ressourcer på at realisere  
drømmen om den perfekte bolig. Det bærer frugt. Det er 
utvivlsomt mere behageligt at opholde sig i et køkken fra i 
dag, end i et fra 80'erne. 

Det er derfor missionen at bidrage trendsættende med en 
tilsvarende livsværdiforøgende udvikling i haverne.

Kendte indretnings- og design-principper overføres hermed
til uderummet og supplerer dem til stadighed med en lind 
strøm af nye haveideer, så begrebet 'have' og 'havedesign' 
konstant er i udvikling hos unikaHaver.

Som havearkitekt sættes en ære i at forvandle almindelige 
materialer til unika. I det lange løb kan projektet endda 
ende med at blive billigere, når havearkitekten er med på 
sidelinjen og bidrager med råd og vejledning.

Erfaren og kompetent havearkitekt                          

Lad en havearkitekt hjælpe med at blande bøtten med de 
vante forestillinger godt og grundigt. Jeg brænder for at 
skabe dejlige, funktionelle og nemme haver, der 
kombinerer formfuldendt arkitektur med personlig stil.

Jeg sørger for, at kreativiteten altid blomstrer, og at du som 
haveejer er grundigt inddraget i design-processen.

Idéer og muligheder drøftes og bolde kastes i luften, som 
du enten griber eller lader falde til jorden igen.                   
Vi starter altid med et idéMøde, hvor vi sammen laver en 
IdéSkitse, hvor der fokuseres lige så meget på havens grå 
elementer som på de grønne. Det hele tegnes rent på 
tegnestuen i en aftalt detaljeringsgrad. Langt de fleste 
idéMøder klares via min OnlineTegnestue. Send mig en 
mail og hør om også dit sted betjenes bedst online. 

Havearkitekten er garant for, at brikkerne til sidst danner en
helhed, der passer til bygningerne, stedet og ikke mindst til 
dig. En helt unik proces, der sikrer din indflydelse på en 
personlig have - ofte på en ganske overraskende måde.

Jeg har både arkitektens og håndværkerens briller på...      
En sjælden kombination, der skaber alternative og kreative 
løsninger med hold i virkeligheden. 

Min formgivningsteknik, materialekendskab og alternative 
indgangsvinkler skaber haver, hvor blikket og tankerne 
bevæges. Haverne balancerer hårfint i mellem det 
overraskende og genkendelige - i mellem spænding og ro. 

Nu med 3D visualisering via OnlineTegnestuen

Aldrig før har det været nemmere at forestille sig en idé. 
Jeg råder over flere avancerede programmer, der gør det 
muligt at give dig en virtuel rundtur i din endnu ikke 
realiserede have.! En sikker vinder når valget står på at 
skulle bedømme om den valgte indretning fungerer. 

HaveArkitekt Jens Peter Jacobsen          

Der formgives og indrettes haver i hele kongeriget.              
Send mig gerne en mail på post@unikahaver.dk eller          
Læs meget mere og nyd det store galleri på:

unika  Haver.  dk   & Arkitekt  Haver.dk  
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