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Fakta
• Hustype: Forskudt vinkelhus

• Mursten: Kvalitets mursten fra Strøjer Tegl 
B547 Libra.

• Tag: Med sadeltag uden udhæng og 
opmurede gavle.

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

• Lofter: Flotte hvide gipslofter i hele huset. 
Skrålofter med akustikfelter i køkkenalrum

• Gulve: Flotte laminat gulve i stue, sovevæ-
relser og samtlige værelser: Laminatplank 
Milano Eg Beige. Flotte 60 x 60 cm. 
klinker i køkken/alrum/depot/gang, 
entré/bryggers og begge badeværelser 
herunder vægge i bruseniche 

• Vægge: Beklædt med glasfilt

• Inventar: Lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR2018.

• Opvarmning: Fjernvarme.

156 m2 2022 4 Sadeltag Nej 35 m2 BR18

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRSEL
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Pris incl. grund 

3.795.000 kr.
Betal først ved overtagelse



Huset udefra 
Huset er et flot multifunktionelt forskudt 
vinkelhus på 156 m² uden udhæng 
i flotte grå mursten fra Strøjer Tegl 
B547 Libra. Huset er med sadeltag, 
opmurede gavle, sorte tagsten og 
arkitekttagrender i sort alu. Vinduerne 
er fra Rationel Aura Plus, 3-lags træ/
alu; sorte udvendigt og hvide indven-
digt. Sålbænke i natur skiffer.

Huset har desuden en 35 m² stor 
integreret dobbelt carport med 
redskabsrum, hvor gulvet er støbt og 
isoleret.

Grunden er på 871 m² med en 
dejlig sydvestvendt have, hvor solen 
kan nydes hele dagen.

Huset indefra
Kom tørskoet fra carporten og ind i 
husets bryggers med plads til bar-
nevogn, vasketøj og ikke mindst alt 
overtøjet.

Husets hjerte er et stort og lyst 
køkken/alrum med depotrum med 
direkte adgang til stor lys stue.

Her er tale om et hus med stor fokus 
på familiens trivsel i en travl hverdag.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsan-
læg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. Husets ener-
giklasse er 2018 og opvarmning er 
med fjernvarme. 

VALBORGS VÆNGE 34, 
8700 HORSENS

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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