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VELKOMMEN HOS
ARKITEKTLADEN

Skræddersyede løsninger og unikke projekter tilpasset den enkelte kunde. Det er, hvad Arkitektladen A/S står for. Vi har mere end 25 års erfaring med at udtænke og tegne løsninger, der
både lever op til kundens specifikke ønsker og samtidig tager højde for de omkringliggende
omgivelser.
Over årene har vi projekteret en bred vifte af bygninger; fra kubistiske villaer til klassiske palæog landstilhuse. Renovering af bevaringsværdige byhuse til nyopførelse byhuse. Flere administrationsbygningen, driftsbygninger, bryggeri og mange flere.
Harmonisk arkitektur efter dine ønsker
Hos Arkitektladen A/S arbejder vi for at opfylde dine drømme, uanset om du ønsker dig et spritnyt hus eller en mindre tilbygning. Vores dygtige medarbejdere lytter til dine ønsker, og sørger
for at designe en smuk og harmonisk løsning efter dine ønsker. Vi er her for vores kunder, og
der er vigtigt for os, at I føler jer inkluderet i processen med jeres nye byggeri.
Lad Arkitektladen A/S gøre en forskel for dit næste projekt!
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ARKITEKTUR
I RIBE

Med sine små, skæve bygninger og fredede huse, er den
ripensiske arkitektur noget helt særligt. Hos Arkitektladen A/S
har vi specialiseret os i at arbejde med at værne om den klassiske stil, som mange af de historiske bygninger er opført i.
Vores arkitekter har stor erfaring med den lokale arkitektur og
de små byhuse. De ved, hvordan man istandsætter og restaurerer med respekt for både bygninger og omgivelser.
Kontakt os for at høre mere om vores arbejde i Ribe.
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MENNESKE
HELE
DET
Rådgivning med integritet

A/S
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TRADITIONEL LANDSTIL
Interessen for et stuehus i traditionel, dansk landstil er stigende. En
bygning med fokus på historie, funktion og æstetik, som samtidig
skal have plads til et aktivt familieliv og passe ind i det åbne naturlandskab.
Hos Arkitektladen vil vi gerne bidrage til at bevare og bygge den
boligtype, der understøtter den danske arkitekturarv og passer ind i
de omkringliggende omgivelser. Vi har allerede en række flotte
stuehuse, boliger og driftsbygninger i traditionel landstil i vores
portofolio, som vi er stolte af. På denne side kan du se et mindre
udvalg af vores tidligere projekter.
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MODERNE
LANDSTIL

Over for den traditionelle landstil står den moderne
landstil. Moderne landstil har til formål at bevare den
traditionelle bygningsform af stuehuse, som vi kender
dem, men med brug af moderne virkemidler, såsom
atypiske materialer, anderledes vinduer eller
utraditionel vægbeklædning.
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BARN-STYLE
En af de stilarter, der for alvor er ved at vinde indpas i det danske
boliglandskab er barn-style, der stammer fra det engelske ord
for lade. Stilarten er særligt populær hos folk på landet, der har
mulighed for at kombinere det rå og rustikke med et moderne og
nutidige udtryk.
Barn-style har sat helt nye standarder for livet på landet, og er
med sit unikke udtryk med til at skabe en ny boligtrend. Derudover
er boliger bygget i barn-style særdeles energieffektive og miljørigtige, hvilket også bidrager til populariteten.

Da vi efter lang tids søgen fandt drømme-naturgrunden, og skulle
finde ud af, hvilket huset vi skulle bygge herpå, faldt Arkitektladens
arkitektur lige ind i vores smag. Vi havde en idé, men Arkitektladen
og de fantastiske ansatte fik „provokeret“ os til at gå i en anden
retning, der endte med at give os et hus, der passer til grunden,
får naturen og omgivelserne helt ind i stuen og, mest af alt, et hus,
der passer lige til os. Hvert spørgsmål og hver udfordring i forhold
til plantegning og arkitektur blev besvaret med 2-3 løsningsforslag
HVER GANG, og det var lige, hvad vi havde brug for.
1000 tak for samarbejdet.
Venlig hilsen Familien Zabel Mamsen
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VILLAER
Moderne villa, kubistisk villa eller noget helt tredje? Alle mennesker er
forskellige, og det samme er deres drømmehus. Derfor har vi heller ikke en
fast skabelon på den perfekte villa, men tegner altid individuelle løsninger
målrettet den enkelte kunde.
Vi tegner jeres nye villa ud fra specifikke ønsker, behov og drømme, så den
passer til netop jeres familieliv. Når grunden er købt, og aftalen på plads,
kommer vi på besøg og ser grunden og området, så vi på bedst mulig vis
kan rådgive om bygningens optimale placering. Dermed får I kan få mest
muligt ud af området – uanset om det er den smukke udsigt til naturen
eller aftensol på terrassen, I drømmer om.
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Den 12. maj 2019 nedbrændte vort hjem “Rinkenæs Gamle Præstegård” fra 1677. En
særdeles god behandling af vort forsikringsselskab Topdanmark gjorde, at vi havde lyst/
mod på at bygge en helt ny bolig på stedet.
Efter en kort research kom vi i forbindelse med Arkitektladen i Ribe, og den modtagelse
og behandling, vi fik af ledelse og medarbejdere i Arkitektladen, gjorde det endnu lettere at komme i gang med at planlægge et nyt hus.
Det første, Arkitektladens ledelse gjorde, var at besøge brandtomten for at se det, der
havde været, dernæst at lytte til vore ønsker, hvorefter de kom med forslag til et nyt.
Forslaget opfyldte fuldt ud vore ønsker til masser af lys, den rigtige placering i forhold til
verdenshjørnerne og dermed solopgang og solnedgang. Alle vore ønsker blev opfyldt,
og vi følte, at arkitektfirmaet virkelig lagde hele deres energi og ekspertise i projektet.
Efter at Arkitektladen havde søgt og fået byggetilladelsen, blev ansvaret for byggeriet
overdraget til en entreprenør, som Arkitektladen på forhånd havde godkendt. Under
selve byggeriet har der været enkelte kontrol besøg, og ved at tilgå ansvarsfordelingen
på den måde har medvirket til at holde arkitektomkostningerne på et særdeles rimeligt
niveau.
Summa summarum: Vi kan derfor på alle måder i høj grad anbefale Arkitektladen i Ribe.
Tove og Gert Haurum
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KLASSISK ARKITEKTUR
Indimellem kalder en bygning på noget helt særligt. Hos Arkitektladen har vi mere end 25 års erfaring med nybyggeri og renoveringer af prægtige bygninger som herregårde, patriciervillaer,
palæer og slotte.
Bag disse bygninger ligger en klassisk arkitektonisk stil, som indeholder flere detaljer og ornamenter, der bidrager til bygningens
herskabelige udtryk.
Når man bygger eller restaurerer klassisk arkitektur, kræver det stor
forståelse for virkemidler og byggeteknik, og hos Arkitektladen har
vi specialiseret os inden for dette felt, så vi kan bidrage til projekter
i hele landet.
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GAMLE BYGNINGER
I NYE KLÆDER
Står du med en gammel staldbygning eller lade, der trænger til en kærlig
hånd? Flere og flere får tilladelse til at omdanne deres gamle bygninger og
give dem et nyt formål. Det kan være i form af lejligheder, Bed & Breakfast,
kursuscenter eller gildesal. Ved at give bygningerne nyt liv skabes en ny
identitet, samtidig med at man bevarer det historiske særpræg.
Totalrenoveringerne af de overflødiggjorte landbrugsbygninger er blevet
moderne og bidrager positivt til den bæredygtige tankegang om at bygge
om i stedet for at bygge nyt.
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ERHVERV
Selv om vi efterhånden har mange private boliger på
samvittigheden, har vi også andre spændende projekter
på tegnebordet.
Over de senere år har vi udvidet vores forretning til også
at rumme forskellige erhvervsbygninger, men selv om
formålet er anderledes, er processen den samme.
Vi designer til vores kunder, og derfor er det gode samarbejde essentielt for det endelige produkt, der naturligvis
skal afspejle virksomheden og deres branding.
På denne side præsenterer vi nogle af de erhvervsbygninger, vi står bag.
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BOLIGBEBYGGELSE
Det er ikke alle, der foretrækker at bo i et fritliggende hus, og derfor indgår vi også i projekter med lejligheder, rækkehuse og tæt-lav-bebyggelse.
I samarbejde med enten private bygherrer eller boligforeninger udtænker vi løsninger, der
passer til både behov og budget og leverer arkitekttegnede løsninger til bl.a. udlejning.
Ingen planer er for små eller store, og vi kan lave løsninger inden for alle stilarter, ligesom
vi også kan stå for renovering eller ombygning af eksisterende ejendomme.

LAHEMA MARMORKUNST

Alt i fliser &
belægningssten
Dåsbjergvej 76
7800 Skive
Tlf. 97 54 53 00
lahema@lahema.dk
www.lahema.dk
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Z5 Classic – den modern Vingetagsten. Ønsker man det
klassiske udseende, men en tæt overflade, så er Jacobi Z5
Classic falstagsten det helt rigtige valg. Fås i Lys og Mørk
Naturrød.

Jacobi Tagtegl
Tlf.: +45 75125362
www.jacobi-tagtegl.dk

t
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INDVENDIG 3D
Indimellem kan det være svært at forestille sig, hvordan køkkenøen vil se ud, eller om lyse klinker er det
rigtige valg. Heldigvis er det nu muligt at se det for sig,
inden huset står klart.
Med indvendig 3D har vi mulighed for at give vores
kunder en guidet tur gennem deres nye hus. Det
visuelle redskab giver en fornemmelse af bygningen
og den indvendige rumforståelse, der kan være særdeles gavnlig i byggeprocessen.
Indvendig 3D bygger på de tegninger, visualiseringer
og renderinger, der er lavet i forbindelse med projektet.

Tlf.:
2033 1884 info@bossenvvs.dk
7484 1636 GRAM • RIBE • RØDDING

ApS

Sapvej 14 · Estrupmark · 6600 Vejen · Tlf.: 22 12 75 33 · www.klinkbytræbyg.dk
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Søndergade 1 • 8881 Thorsø • 20 30 07 77 • michaelgertsen@gmail.com • www.mgmurer.dk

Tlf. 96 80 12 00 · info@vestjysk.dk · www.vestjysk.dk

70 70 17 17 · skovgaard@skovgaard.as · www.skovgaard.as
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UDERUM
Når du bygger eller renoverer hus, er det ofte det indvendige,
der er i fokus, men de udvendige omgivelser bør ikke glemmes
i denne sammenhæng.
Med et orangeri eller en udestue kan du tilføje værdifulde kvadratmeter til din bolig, komme tættere på naturen og forlænge
sommeren, mens du med velplacerede terrasser kan skabe
hyggelige uderum med plads til afslapning, nærvær og leg.
Hos Arkitektladen hjælper vi dig med at lave en masterplan og
finde de løsninger, der giver mest værdi til dit hjem.

Vi udfører landskabsarkitektfaglige arbejder.
Opgaverne fordeler sig inden for:
Telefon: 25 37 22 29
afs@annestausholm.dk

www.annestausholm.dk

• Helhedsplaner og udviklingsplaner
• Anlægsopgaver fra skitseprojekt til
færdigt udbudsmateriale
• Byggeledelse og økonomistyring

•
•
•
•

Bygherrerådgivning
Nyanlæg og renoveringer
Rådgivning og konsulentbistand
Klimasikringsprojekter
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Trapper efter dine behov!
Foldingbrovej 47
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 19 78
info@jph-trapper.dk
www.jph-trapper.dk

Freddy Thomsen
Bygningskonstruktør

Øjvind Andersen
Indehaver & arkitekt

Karen-Margrethe Obeling
Tegnestueleder

Kasper Lillelund Simonsen
Bygningskonstruktør

Dorte Skou Lauge Andersen
Civilingeniør i arkitektur

Mia Andersen
Freelancer

Alice Helle
Teknisk 3D-designer

Kolvigs Gaard
Mellemdammen 13C, 2. sal, 6760 Ribe
Telefon: 70 27 30 06 • Mobil: 22 12 30 06 • E-mail: mail@arkitektladen.dk • www.arkitektladen.dk

• 15211 • www.jsdanmark.dk

Henrik Johansen
Bygningskonstruktør

