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PERFEKT BYUDVIKLING
GIVER PERFEKTE BOLIGER!
Projektudvikling af fast ejendom
handler primært om at tilføre
værdi til et nyt eller eksisterende
byggeri. Det kan være ved at omdanne udfaset erhvervsbyggeri til
attraktive privatboliger i ideelle
omgivelser, at bygge nyt i nye
bydele og/eller rive gammelt ned
for at skrive ny historie med moderne, fremtidssikrede boliger.
Hos Staus A/S bygger vi udelukkende boliger, vi selv vil bo i
- med tanke og respekt for indretning, materialer, nærmiljøet

og den eksisterende boligmasse.
Helhedsoplevelsen er nøgleordet, når vi retænker måder
at bygge boliger og hele karréer
på i forhold til det nuværende
bybillede.

heder for at genetablere byens
rum og skabe moderne boliger i
attraktive områder for både studerende, børnefamilier, singler
og seniorer.

VI SER MULIGHEDER
I HJERTET AF AARHUS
Budgettet er ikke afgørende
– derimod udvælger vi kritisk
de enkelte projekter med skarpt
fokus på beliggenhed. Udgangspunktet er hjertet af Aarhus,
hvor vi ser spændende mulig-

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Snap video
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VI BYGGER
UDELUKKENDE
BOLIGER, VI
SELV VIL BO I

For mere information, kontakt:
Jens Stausholm
+45 87 32 50 00
js@jsworldmedia.com

OWi Gulve er specialist i udførelse af undergulve som
cementslidlag, flydemørtler, flydeanhydrit og thermotec,
der dækker ethvert behov for et færdigt, plant og robust
underlag for gulvbelægninger. Vi servicerer arkitekter,
totalentreprenører og offentlige virksomheder i hele
Danmark. Vi har professionelle fagfolk med specialviden
på området og garanterer 1. klasses arbejde.

OWi Gulve ApS | A.C. Illums Vej 8 | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 82 17 17 | info@owigulve.dk | www.owigulve.dk
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90 % AF VORES
SUCCES ER GOD
FORBEREDELSE
Staus A/S er en velkonsolideret
og kapitalstærk virksomhed
med en egenkapital på mere
end 200 mio. kr. Vores succes
kommer af god forberedelse,
grundighed, ordholdenhed
samt mere end 25 års erfaring
med projektudvikling og opførelse af ejendomme.
Vi løfter selv hovedparten af et
projekt - fra den første idé og
projektudvikling til opførelse af
ejendom. I vores netværk har
vi dygtige samarbejdspartnere
blandt stærke entreprenørvirksomheder og kreative arkitekter,
der helt i tråd med vores ånd, ser
helheden i det enkelte projekt.

Vi tænker langsigtet på alle
projekter og gennemfører en idé
med tanke på enten udlejning
af boliger eller salg af ejendom/
lejligheder.

Tilst Søndervej 100 . 8381 Tilst . Tlf 86 15 14 00 | INVITA.DK
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Finderuphus
Finderupvej, Aarhus C

Arkitekt
Arkitema Architects

Bygherre
Staus A/S

Ingeniør
Tri-Consult A/S

1

Finderuphus på 12.000 m2 består af 138 lyse lejligheder med syv
opgange. I den moderne parkeringskælder er der plads til 87 biler.

Peter Sabroe Seminariet
Peter Sabroes Gade, Trøjborg

Arkitekt
Arkitema Architects

Bygherre
Staus A/S

Ingeniør
Orbicon A/S
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Det historiske Peter Sabroe Seminarie på det charmerende Trøjborg rummer 230 moderne boliger med panoramaudsigt over
Aarhusbugten. Samlet består det bevaringsværdige seminarie og
de nyopførte, omkringliggende karréer af 10.700 m2.

Trøjborgvej 72-74
Trøjborg

Arkitekt
AART architects

Bygherre
Staus A/S

Ingeniør
COWI A/S
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Ejendommen på Trøjborgvej består af 11.000 m2 fordelt på 177 etog toværelses lejligheder med den skønneste udsigt over Aarhus
og ikke mindst Aarhusbugten fra øverste etage. Ejendommen
ligger tæt på Aarhus Universitet og er oplagt for studerende, der vil
bo tæt på studierne i et attraktivt, pulserende område.

Saltholmsgade (Æbeløgade)
Ø-gadekvarteret i Aarhus

Arkitekt
CEBRA A/S

Bygherre
Staus A/S

Ingeniør
Orbicon A/S

Projektet i øgaderne omfatter en helt ny gade – Æbeløgade – og
består af i alt 10.500 m2 nyt byggeri fordelt på flere boligtyper, som
ungdomsboliger, byhuse og familieegnede lejligheder. Projektet
er fra start tænkt ind i det eksisterende og yderst charmerende
øgadekvarter.
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FRA INDUSTRIKVARTER
TIL MODERNE, FUNKTIONELLE
LEJLIGHEDER
FINDERUPHUS
I det tidligere industrikvarter
omkring Søren Frichs Vej og Finderupvej har vi opført ejendommen Finderuphus i tæt samarbejde med Arkitema Architects.
Ejendommen på Finderupvej
var det helt store startskud til at
få området integreret som en ny
og levende bydel i Aarhus.
SMUKKE OG
FUNKTIONELLE RAMMER
Projektet består af en markant
– nærmest skulpturel – hjørneejendom i varierende højde på
op til fem etager. Ejendommen
indeholder 138 funktionelle,
moderne lejligheder – alle
med stor terrasse, der via
glaspartier inviterer de grønne
udearealer indenfor. Fra de
øverste etager er der flot udsigt
til den nærtliggende Brabrand
Sø – en udsigt, der i den grad

kommer til sin ret, når solen går
ned i horisonten. Fra den store
parkeringskælder, med plads til
87 biler, fører elevatorerne dig
direkte til lejlighederne.
Materialerne er af højeste
kvalitet og nøje udvalgt, så de
passer 100 % ind i den gældende
lokalplan.
FRA INDUSTRIGRUND
TIL DEN PERFEKTE BOLIG
Staus A/S købte grunden i 2009 –
i en tid, hvor ejendomsmarkedet
stort set var sat ude af spil, og
ingen turde investere.
Vi så straks muligheder i at udvikle og løfte dette fantastiske
område – fra industrigrund til
den perfekte bolig med fokus på
det arkitektoniske udtryk. Byggeriet matcher perfekt Aarhus

Kommunes helhedsplan om
byudvikling og modernisering af
det gamle industriområde både i
helhed og detaljerigdom.
Det tog os kun 16 mdr. at realisere projektet. Fra den første
spæde idé, til at de glade lejere
flyttede ind.

MATERIALERNE
ER AF HØJESTE
KVALITET OG
NØJE UDVALGT

Ready Bathroom har mange
års erfaring i at projektere
og producere innovative
præfabrikerede badekabiner.

”

Helge Nielsens Alle 6 G
8723 Løsning
Tlf.: 78 74 62 00
info@readybathroom.dk

www.readybathroom.dk
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VI SKRIVER NY HISTORIE!
DET GAMLE PETER SABROE SEMINARIE
Trøjborg er et attraktivt område
– særligt for byens mange studerende, der har været med til
at gøre området til et pulserende mekka i den nordlige del af
Aarhus’ bymidte. Det er også på
Trøjborg, det gamle Peter Sabroe
Seminare ligger. Det blev oprindeligt bygget som børnehjem og
er derfor en historisk ejendom
med en helt særlig betydning for
Aarhus.
Sammen med Arkitema Architects har Staus A/S skabt en helt
ny bydel på grunden omkring
det gamle seminarie bestående
af nybyggeri og bevarelse af de
historiske bygninger.
MED RESPEKT FOR DE GAMLE,
BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
I sommeren 2018 modtog ejendommene på Peter Sabroes Gade

deres nye lejere, som kunne flytte
ind i en af de 230 lejligheder.
Byggeriet består af 1.700 m2
eksisterende byggeri samt
10.700 m2 moderne nybyggeri.
Her er i den grad tale om byudvikling på højeste niveau.
ET HISTORISK VINGESUS
BLÆSER IND OVER TRØJBORG
Byggeriet er opført i teglsten og
med sadeltag, så det matcher
det nærtliggende og karakteristiske kommunehospital 100 %.
Der er ikke sparet på noget i de
topmoderne lejligheder, der er
opført med flotte, store terrasser med en fænomenal udsigt
over Aarhusbugten.
Byggeriet startede op den
1. januar 2017 og stod færdigt
i sommeren 2018.

VINDER AF UDBUD
I Aarhus Kommunes begrundelse for at kåre Staus A/S som
vinder af kommunens udbud
om at forvandle denne attraktive
grund på Trøjborg til attraktive
lejligheder lød det blandt andet:
”Projektets absolut største kvaliteter ligger i det arkitektoniske
udtryk set i forhold til ejendommene og områdets oprindelige
arkitektur og store detaljerigdom.
Også byggeriets materialer i tegl
på blandt andet facader vil få bebyggelsen til at virke som en helt
ny, moderne karré, der spiller op
til sin fantastiske historik.”

Murerarbejde der er til at regne med
Risskov Murer- og Entreprenørforretning besidder stor
erfaring i at tage hånd om en bred vifte af forskelligartede opgaver indenfor murerfaget. Som erfaren murer i
Aarhus, Risskov og omegn står vi klar til blandt andet at
hjælpe med:
• Tilbygninger
• Nybyggerier
• Facade
• Klinke- og flisearbejde
• Samt et væld af øvrige forskelligartede opgaver
Vi tager gerne både hånd om store såvel som små opgaver – både for privatpersoner, virksomheder, institutioner og foreninger.

Professionel rådgivning fra erfarent
murerfirma
Risskov Murer- og Entreprenørforretning har i årenes
løb arbejdet professionelt med at tage hånd om en lang
række forskellige opgaver indenfor murerfaget. Denne
erfaring gør os godt rustet til at kunne yde kompetent
og professionel rådgivning, der sikrer dig det bedste
resultat.

Kvalitet og omhyggelighed
vægtes højt
Både når store såvel som små opgaver indenfor murerarbejde skal udføres, lægger vi hos Risskov Murer- og
Entreprenørforretning stor vægt på både kvalitet og
omhyggelighed. Vi anvender ved enhver type af opgave
indenfor murerfaget altid kun de bedste materialer,
således at du er sikret et godt resultat.
Du vil derfor trygt kunne lade dit valg falde på os.

Marøgelhøj 22
8520 Lystrup
klaus@rme-as.dk
palle@rme-as.dk

Telefon:
86 21 13 55
29 65 60 56
www.rme-as.dk
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MODERNE BOLIGER VED
DANMARKS STØRSTE UNIVERSITET
TRØJBORGVEJ 72-74
Tæt på universitet, by, skov og
strand opfører vi – i tæt samarbejde med AART architects, som
også rådgiver Aarhus Kommune
og Aarhus Universitet (AU) om
udviklingen af helhedsplanen for
det nye campusområde på Trøjborg – ejendommen på Trøjborgvej 72-74.
OPTIMAL TIL DEN STUDERENDE
Byggeriet består af 177 et- og
toværelses lejligheder – alle med
altan. De øverste, sydøstvendte
lejligheder har ekstraordinær
udsigt over Aarhusbugten. Ejendommen er på 11.000 m2 fordelt

på syv opgange i op til fem etager.
Der anlægges grønne rekreative områder og en stor parkeringskælder med ind- og udkørsel
fra Trøjborgvej. Ejendommen giver – med nærheden til universitetet, letbane, skov og strand samt
Trøjborgs pulserende hovedgade,
Tordenskjoldsgade – optimale betingelser for nogle af byens mere
end 45.000 studerende.
I FORLÆNGELSE AF DET
NYE CAMPUSOMRÅDE
Hos Staus A/S hjalp vi den tidligere ejer med at få ændret lokalplanen for den gamle industrigrund.

Gunnar Clausens Vej 34B · 8260 Viby
Telefon: 7020 3588 · airteam@airteam.dk

www.airteam.dk

Efterfølgende overtog vi grunden
og kunne dermed sikre, at hele
karréen på Trøjborgvej 72-74 får
samme udtryk som eksisterende
byggeri i området.
Ejendommen opføres i forlængelse af, at AU udvider sit campusområde, så det strækker sig
fra Trøjborgvej og ned ad Peter
Sabroes Gade. Ejendommen forventes at stå færdig ultimo 2018.

Vi løser alt fra totale
anlægs- og byggeprojekter til mindre
projekteringsopgaver
tri-consult.dk

Skanderborgvej 213, 2. sal
8260 Viby J
Tlf. (+45) 8614 5422
triconsult@tri-consult.dk

”

STORSLÅET
BYGGERI OPFØRES
CENTRALT PÅ
TRØJBORG

SPAR 30-60% PÅ JORDOPRENSNING
OG LÅS OP FOR VÆRDIEN AF DIN GRUND
Er du ejer eller udvikler af industri- eller erhvervsgrunde med
forureningsproblemer, så vær opmærksom på, at Ejlskovs
biologiske in-situ oprensningsteknologi kan være en langt
mere effektiv og økonomisk metode til oprensning af f.eks.
olie eller opløsningsmidler end traditionelle løsninger, såsom
udgravning af jorden eller pump and treat. Samtidig muliggøres
oprensning uden forstyrrelser af din daglige drift på grunden.
Kontakt os for at høre nærmere!
Tlf.: +45 87310060 - Mail: sales@ejlskov.com - www.ejlskov.com
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ARKITEKTUR I ABSOLUT
SÆRKLASSE MIDT I AARHUS’
POPULÆRE ØGADEKVARTER
GENNEMGÅENDE BYUDVIKLING I ØGADERNE
Spektakulært byudviklingsprojekt
i Aarhus’ legendariske øgadekvarter, hvor vi i forbindelse med
nybyggeriet implementerer en
helt ny øgade: Æbeløgade.
Dette massive byudviklingsprojekt
består af arkitektur i absolut særklasse og er aldrig set før i Aarhus.
Det må siges, at Staus A/S hermed
har sat helt nye standarder inden
for byudviklingsprojekter.
PLADS TIL MANGFOLDIGHED
P rojektet udføres i tæt samarbejde
med CEBRA og kan betegnes som
en nyfortolkning af de velkendte
øgadehuse. I alt bygges der 10.500 m2,
og ligesom i det eksisterende øgadekvarter kommer området til at

bestå af en række forskellige boligtyper, heriblandt ungdomsboliger,
to typer familielejligheder samt
byhuse. På den måde sikrer vi en
mangfoldig beboersammensætning med plads til social diversitet
og et levende fællesskab.
Den offentlige vej mellem
Saltholmsgade og Møllevejen
udformes som brostensbelagt
kvartersgade, der både danner en
tværforbindelse gennem bebyggelsen og udgør et nyt og levende
byrum helt i tråd med eksisterende bebyggelse.
Den varierende bygningsmasse
åbner sig mod sine omgivelser og
sikrer både visuel og fysisk sam-

menhæng til de mange grønne
omgivelser – som eksempelvis
Botanisk Have – gennem en række
tværgående stiforbindelser.
FØLGER MED TIDEN
Med Æbeløgade følger vi tidens ånd og har derfor fokus på
deleøkonomi og bæredygtighed.
Vi indtænker parkeringspladser
til el-delebiler, og på den måde
bliver kvarteret first movers inden
for kollektiv el-delebiltænkning.
Samtidig understøtter vi Aarhus
Kommunes målsætning om at
erstatte 1.000 konventionelle biler
med el-delebiler. Et initiativ, der
skal skabe et grønnere og mere
mobilt Aarhus.

ARKITEKTUR
DER GØR EN
FORSKEL FOR
MENNESKER

ARKITEMA ARCH ITECTS

93%
93% bliver påvirket positivt af at være i naturen.

”

Vandet samler folk og styrker naboskabet på
Sluseholmen. Vandet er blevet en integreret del
af hvem jeg er.
JØRGEN KOCH
Beboer på Sluseholmen

• 13916 • www.jsdanmark.dk

Totalentreprenør for Staus A/S

Fordi samarbejde betaler sig ...
Raundahl & Moesby A/S · Klamsagervej 15 · DK–8230 Åbyhøj · Telefon: +45 72 148 148 · raundahl-moesby.dk

