
Huset er solgtMILTON INSPIRATIONSHUS   
FASANENGEN, 4000 ROSKILDE
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8.1m²
BAD

6.1m²
WALK-IN

12.5m²
SOVEVÆRELSE

12.6m²
VÆRELSE

12.6m²
VÆRELSE

12.4m²
VÆRELSE

10.3m²
BRYGGERS

30.8m²
KØKKEN/ALRUM

4.3m²
BAD

2.4m²
GANG

26.3m²
STUE

11 m2

REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv
13 m2

OVERDÆKKET
TERRASSE

CARPORT

Fakta
• Hustype: Vinkelhus

• Mursten: Blødstrøgne mursten Laika fra 
Strøjer Tegl. 

• Tag: Sadeltag med udhæng.

• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu lav-
energi 3-lags vinduer.

• Lofter: flotte hvide gipslofter i hele huset. 
Lofter med akustikfelter i køkken/alrum og 
stue. Sikrer optimal akustik. 

• Gulve: slidstærke designkork plankegul-
ve – Montana Oak i stue, soveværelse, 
værelser og køkken/alrum. Flotte 60 x 60 
cm klinker i entre/bryggers og badeværel-
ser, herunder vægge i bruseniche. 

• Vægge: Beklædt med glasfilt.

• Inventar: Al er i lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR18

• Opvarmning: Varmepumpe

• Komplet haveanlæg med rullegræs samt 
belægning og medfølger

167 m2 2021 4

Sadeltag Nej 48 m2 BR18

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Herlev, Generatorvej 6 st., 2730 Herlev
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Huset udefra 
Huset er et flot og funktionelt vinkel-
hus på 167 m² opført i blødstrøgne 
mursten Laika fra Strøjer Tegl. Tagkon-
struktionen er sadeltag med udhæng. 
Vinduerne er Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu, mørkegrå udvendigt 
og hvide indvendigt. Huset opføres 
med murede sålbænke som rulleskifte 
samt tagrender og nedløbsrør der 
udføres i sort, som sikrer et stramt og 
moderne udtryk. Huset har desuden 
en 48 m² stor integreret dobbelt 
carport med 13 m² redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret, samt 
en skøn fuldintegreret overdækket 
terrasse til sommeraftenerne. 

Grunden er på hele 744 m² med en 
syd- og vestvendt have, hvor solen 
kan nydes det meste af dagen.

Huset indefra
Huset har en funktionel og popu-
lær planløsning med plads til hele 
familien. Fra husets kombineret entre/
bryggers er der adgang til et af 
husets hjerterum, nemlig køkken/al-
rummet som ligger i forbindelse med 
et ekstra værelse eller kontor, samt en 
ekstra afdeling med et skønt bade-
værelse og to gode værelser mere. 
Fra køkken/alrummet er der også 
adgang til stuen, hvor der er plads 
til hyggestunder og lektielæsning. 
Endvidere kan man nyde den solrige 
have og den flotte udsigt fra åbne 
eller overdækkede terrasse. Fra stuen 
er der også adgang til forældreaf-
delingen med tilhørende walk-in og 
store badeværelse.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsan-
læg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. Husets ener-
giklasse er BR18 og opvarmning er 
med varmepumpe.

FASANENGEN,
4000 ROSKILDE

Inspiration?
Tjek     facebook.com/miltonhuse     instagram.com/miltonhuse     miltonhuse.dk  
eller ring til os på tlf. 7562 4300.

Få gardiner eller persienner medfinansieret i dit huskøb
Nu kan du få medfinansieret gardiner og persienner, som en del af dit huskøb hos Milton Huse. Prisen er integre-
ret i den samlede byggepris, som et tilbud. Gardinfabrikken kan stå for montering, inden flyttebilen ankommer.
Det giver mulighed for, at du, som ny husejer, kan fokusere på at sætte møblerne på plads og nyde familiens nye 
hjem.
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