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PERSONLIGE HUSE BYGGET MED OMHU

HOS MILTON HUSE FÅR DU DET HUS, 
DU DRØMMER OM.  

 
VI TEGNER OG BYGGER PERSONLIGE HUSE MED OMHU, 

PRIORITERER INDIVIDUELLE LØSNINGER OG GARANTERER DIG 
EN FAST PRIS.

HÅNDVÆRKERNE ER FAST TILKNYTTET 
MILTON HUSE OG SIKRER, AT DU OG FAMILIEN FÅR HØJESTE 

KVALITET I BYGGERIET OG 
PROCESSEN FREM TIL NØGLEOVERDRAGELSE. 

VELKOMMEN HJEM.

2    Milton Huse    



OMRÅDEBESKRIVELSE 4

HUSET SET UDEFRA 6

HUSET SET INDEFRA 8

BØRNEAFDELINGEN 10

FORÆLDREAFDELINGEN 12

KØKKEN/ALRUM 14

DET LYSE & ÅBNE KØKKEN 16

DEN LYSE STUE 18

PLANTEGNING OG FAKTA 20

MATERIALER 22

MILTON HUSE 24

5 GODE GRUNDE TIL AT  
VÆLGE MILTON HUSE 25

KONTAKT OS 26

MILTON INSPIRATIONSHUS: FASANENGEN 14, 4000 ROSKILDE

3    Milton Huse    

Milton inspirationshus



OMRÅDEBESKRIVELSE
Fasanengen ligger lige ved siden af den nyere udstykning Tofteengen i det skønne og 
børnevenlige Ågerup. Ågerup ligger ca. 8 km. fra Roskilde - og ca. 30 km. fra København. 

I Ågerup og i de nærliggende byer findes skole - børnehave - vuggestue- dagpleje, for-
nuftige indkøbsmuligheder, pizzeria, en skøn natur og lokal idrætsforening med mange 
aktiviteter (fodbold / håndbold / fitness / tennis / gymnastik m.m.). De tre byer St. Valby 
- Ågerup samt Gundsølille er forbundet af et fint lukket skolestisystem - som gør det let og 
sikkert for alle at komme til og fra hjem, skole, venner, institutioner og idrætshallen.
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HUSET SET UDEFRA
Huset er et flot og funktionelt længehus på 170 m² opført i blød-
strøgne mursten Libra fra Strøjer Tegl. Tagkonstruktionen er med 
saddeltag med 30cm udhæng.
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Vinduerne er Rationel Aura Plus, 3-lags træ/
alu, sorte 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 inte-
greret dobbelt carport med 12 m² redskabs-
rum, hvor gulvet er støbt og isoleret.

Grunden er på hele 722 m² med en syd- og 
vestvendt have, hvor solen kan nydes det 
meste af dagen.
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HUSET SET INDEFRA
Huset har en funktionel og populær planløsning med plads til 
hele familien. Fra husets entre er der adgang til en lang forde-
lingsgang med I-Wood lameller og  lystunneller med LED med 
adgang til funktionelt bryggers.
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Her er god plads til både overtøj, sko og vasketøj.
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Fra gangen er der adgang til et skønt badeværelse og 
tre gode værelser.

BØRNEAFDELINGEN
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badeværelse
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FORÆLDREAFDELINGEN
 Fra gangen er der også adgang til forældreafdelingen med 
dertilhørende skabsvæg samt et lækkert sort badeværelse.
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soveværelset
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KØKKEN/ALRUM husets hjerterum
For enden af gangen kommer man ud til det mest fantastiske rum 
på 52m² bestående af køkken/alrum og stue med 15° gennem-
gående skråloft og stort vindues parti med udsigt ud over mark og 
enge.
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DET LYSE & ÅBNE KØKKEN

Al inventar er i lækkert design fra HTH. 
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DEN LYSE STUE
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I køkken/alrum og stuen er der flot lysind-
fald og højt til loftet.

Der er terrassedøre i køkken/alrum og 
stue på alle 3 sider så man kan nyde den 
solrige have på alle tider af døgnet.
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PLANTEGNING & FAKTA

170 m2 2021 4 Sadeltag 48 m2 BR18Nej
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Loftlem

9.6m²
BRYGGERS

6.4m²
BAD

7.2m²
BAD

13.9m²
SOVEVÆRELSE

52.6m²
KØKKEN/ALRUM/STUE

3.4m²
DEPOT

10.7m²
VÆRELSE

10.7m²
VÆRELSE

10.7m²
VÆRELSE

4.9m²
ENTRE

11.3m²
GANG

REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv
12 m2 udv.

CARPORT
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MILTON 
INSPIRATIONSHUS: 

FASANENGEN 14, 
4000 ROSKILDE

Fakta
• Hustype: Længehus.

• Mursten: Blødstrøgne mursten 
Libra fra

• Strøjer Tegl.

• Tag: Sadeltag med 30 cm 
udhæng.

• Vinduer: Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu- sorte udvendigt 
og hvide indvendigt.

• Lofter: Flotte hvide gipslofter i hele 
huset.15° gennemgående skrålof-
ter og akustikfelter i køkken/alrum 
og stuen.

• Gulve: Slidstærke akustik design-
kork gulve– Western Oak i stue, 
køkken/alrum, stue,soveværelse, 
værelser og depot. Flotte 60 x 
60 cm klinker i bryggers, entre,-
gang og badeværelser, herunder 
vægge i bruseniche.

• Vægge: Beklædt med filt.

• Inventar: Lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR18

• Opvarmning: Varmepumpe.

• Komplet haveanlæg med 
rullegræs samt belægning og 
medfølger

 
Salgspris, incl. grund 

5.495.000,- 
Betal først ved overtagelse
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Milton Huse Herning
Tjørring Hovedgade 33,  

7400 Herning



DESIGNKORK GULVE

KLINKER

MATERIALER

husets gulve

Der er flotte, slidstærke akustik designkork gulve – Western Oak i stue, køkken/alrum, 
stue, soveværelse, værelser og depot. 

På gulvene i bryggers, entre, gang og badeværelser, herunder vægge i bruseni-
che, er der lagt flotte klinker i str. 60x60 cm.
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MATERIALEVALG

HÆLDNING

MATERIALER

husets lofter

Loftet i hele huset er beklædt med flotte hvide gipslofter.

For at sikre en god akustik i husets køkken/alrum og stue, er her opført akustikplader, der sikrer en optimal akustik i 
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Milton Huse blev etableret i 2013 og er en solid familiejet virksomhed.  

Milton Huse bygger i dag mere end 800 enheder om året. 

Milton Huse har pt. salgsafdelinger og showrooms i 9 byer samt mere end 
30 inspirationshuse over hele landet.

Målet er at skabe personlige huse, bygget med omhu.

Virksomheden ejes af Erik Rehnquist, direktør, Christina Rehnquist, ansvarlig 
for indretning og design, samt Søren Rehnquist, byggeleder. Eriks kone, Lone 
Rehnquist, har tidligere varetaget administrationen og mere i Milton Huse. 

MILTON HUSE
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Overvejer du at bygge nyt?
Book et møde med en Milton Huse  

byggerådgiver på tlf. 75 62 43 00.
Besøg et Milton inspirationshus, kom til  
Åbent Hus eller book tid online til en  

eksklusiv 1:1 fremvisning.

Se adresser på miltonhuse.dk

Personlige huse 
Hos Milton Huse tegner vi med 
udgangspunkt i den enkelte families 
ønsker og behov. Et Milton hus kan 
se ud på mange måder. Måske er 
det taghældningen, der gør hele 
forskellen. Det kan også være valg 
af mursten eller rumfordelingen, der  
er helt unik. Der er mange spænden-
de materialer at vælge imellem. Alle 
med hvert sit udtryk. Valget er dit – 
og målet er, at huset bliver nøjagtig 
som du og din familie har drømt om. 

Kvalitet til tiden
At overdrage et færdigbygget Milton 
hus til glade kunder er det bedste, 
vi ved. Vi er bevidste om, at det er 
dit hjem – og dig, vi arbejder for. 
Vi stræber konstant efter at følge 
planen, sigte mod målet og aflevere 
dit nye kvalitetshus til aftalt tid. 

Betal først ved overtagelse
Kontakt os, og hør om muligheden 
for fuld finansiering af byggegrund 
og hus i hele byggeperioden. I prak-
sis betyder det, at du først betaler 
ved overtagelsen af dit nye hjem 
og får tid og ro til fx at sælge din 
nuværende bolig.

Bo miljørigtigt 
Én af fordelene ved at bygge nyt 
frem for at købe et ældre etableret 
hus er, at byggeriet følger bygnings-
reglementets gældende energiram-
mekrav. I et Milton hus kan du og 
familien holde varmen. Her kommer 
ingen ubehagelige overraskelser på 
varmeregningen, og indeklimaet gør 
huset til et rart sted at bo året rundt.

Omhu i alt, hvad vi gør
Når vi bygger, gør vi det ordentligt. 
Vi behandler hinanden og opgaven 
med største respekt og omhu for 
detaljen. Hos Milton Huse er hånd-
værkerne garanti for kompromisløst 
kvalitetsarbejde, og sammen sikrer 
vi, at dit hus leveres rengjort og 
indflytningsklart. Du skal naturligvis 
ikke bekymre dig om at rydde op 
efter håndværkerne. Det gør vi med 
største selvfølgelighed.
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Inspiration og byggerådgivning?
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 integreret 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.

Claus Sjøgreen
Afdelingsdirektør
Herlev
23 84 17 47
cls@miltonhuse.dk

Adam Høyer
Byggerådgiver
Herlev
30 73 98 50
adh@miltonhuse.dk

Søren T.Kallehauge
Byggerådgiver
Herlev
27 79 45 80
stk@miltonhuse.dk

Jacob G. Schmidt
Salgsleder
Herlev
26 77 68 84
jgs@miltonhuse.dk

Christian B.Jakobsen
Byggerådgiver
Herlev
28 92 76 23
cbj@miltonhuse.dk

Kim Kjærbøl
Byggerådgiver
Herlev
30 73 65 65
kkj@miltonhuse.dk

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Herlev, Generatorvej 6 st., 2730 Herlev


