MILTON INSPIRATIONSHUS:

Huset er solgt

LANGHUSVEJ, 4320 LEJRE

MODELFOTO

BAD
6.5m²

SOVEVÆRELSE
13.7m²

KONTOR
8.5m²

VÆRELSE
10.8m²

VÆRELSE
10.8m²

DEPOT
2.0m²
CARPORT
Ovn

Køl

ENTRE
7.7m²

STUE
21.9m²

KØKKEN/ALRUM
36.2m²
BAD
5.4m²

Alkove

Opv

BRYGGERS
8.5m²

REDSKABSRUM
13m2 Udv.
Støbt og isoleret gulv

VM

TT

Fakta
•

Hustype: Forskudt vinkelhus.

•

Mursten: Gråbrune Bison mursten fra
Støjer

•

Tag: Sadeltag med udhæng og opmuret
gavle ved stue og køkken/alrum.

•

Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu lavenergi 3-lags vinduer.

•

Lofter: Hvide gipsplader i hele huset.

Skrålofter, akustiklameller og akustikplader i køkken/alrum.
159 m2

2022

4

Sadeltag

Nej

48 m2

A2018

•

i bryggers, depot, entré, køkken/alrum
og begge badeværelser herunder
vægge i bruseniche.

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

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

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

Adam Høyer
Byggerådgiver
Herlev
30 73 98 50
adh@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

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

Gulve: . Flotte akustik vinylkork Montana
Oak i stue, soveværelse, kontor og værelser. Flotte 60 x 60 cm Origini 60CP fliser

•

Vægge: Beklædt med glasfilt

•

Inventar: Lækkert design fra HTH.

•

Energiklasse: A2018.

•

Opvarmning: Luft-til-vand varmepumpe

MODELFOTO

LANGHUSVEJ,
4320 LEJRE
Huset udefra

Flot forskudt vinkelhus på 159 m² i
gråbrune Bison mursten fra Støjer
og betontagsten i sort. Rationel Aura
Plus Premium træ/alu lavenergi 3-lags
vinduer, sorte indvendigt og udvendigt.
Stor integreret dobbelt carport med
træbeklædt redskabsrum. Tagrender
og nedløb i sort stål.

MODELFOTO

MODELFOTO

Huset står i moderne udseende med
sadeltag med udhæng og opmuret
gavle ved stue og køkken/alrum.
Derudover har huset en 48 m² integreret carport med 13 m² redskabsrum
med støbt gulv
Huset indefra

MODELFOTO

MODELFOTO

Huset her rummer virkelig hele familien.
Her er plads til lektier og leg på én og
samme tid. Huset har en børneafdeling
med 2 gode værelser og eget badeværelse, kontor, soveværelse med eget
toilet/bad, et lækkert køkken/alrum
med depot med opbevaringsplads til
kolonialvarer og køkkenmaskiner, samt
lys og venlig stue.
Huset har et stort kvadratisk køkken/alrum med 15° hævet loft, som adskiller
forældreafdelingen og stue med resten
af huset. Der er udgang fra køkken/
alrum og stue til både østvendt terrasse
samt til eftermiddagsterrasse.
Et perfekt indeklima

MODELFOTO
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.

Inspiration?

Tjek
facebook.com/miltonhuse
eller ring til os på tlf. 7562 4300.

instagram.com/miltonhuse

miltonhuse.dk

Huset er som standard altid med
varmegenvindingsanlæg, som sikrer et
perfekt indeklima og lavere energiforbrug. Opvarmning med luft-til-vand
varmepumpe. Husets energimærke er
A2018.

