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Huset er solgt.

Henrik Sandager
Afdelingschef
Østjylland Nord
Tlf. 29 13 79 03
hsa@miltonhuse.dk

Søren Rasmussen
Byggerådgiver
Østjylland Nord
Tlf. 92 82 33 77
sor@miltonhuse.dk

Leon Bang
Byggerådgiver
Østjylland Nord
Tlf. 92 82 05 08
lba@miltonhuse

Alex Østergaard
Byggerådgiver
Østjylland Nord
Tlf. 92 82 01 73
aos@miltonhuse.dk

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Aarhus Sletvej 2F, 8310 Tranjbjerg

194 m2 2022 4

Ensidig tag-
hældning

Nej 38 m2 Solceller

Fakta
• Hustype: Funkisvilla

• Boligareal: 194 m2

• Vognly: 38 m2

• Redskabsskur: 12 m2

• Overdækninger: 32 m2

• Grundens størrelse: 907 m2

• Tag:  taghældning på 1,5 grader beklædt 
med sort tagpap

• Gulv i huset: Amtico Spacia Sildeben Oak

• Værelser: 4 værelser

• Mursten: Twilight 2.4.35 fra Egernsund 
Tegl

• Inventar: Alt er i lækkert inventar fra HTH



Et funkishus til tiden

Huset er opført i Hinnerup, en hygge-
lig stationsby i Østjylland, som byder 
på rigt friluftsliv samt institutioner og 
mulighed for indkøb. Selve huset er 
en elegant funkisvilla med højt til lof-
tet og et minimalistisk udtryk, som er 
opført med en taghældning på 1,5 
grader beklædt med sort tagpap, 
inddækninger i sort aluminium og 
bygget uden udhæng.  Facaden er 
beklædt med en gråbrun mursten af 
typen Twilight 2.4.35 fra Egernsund 
Tegl, der komplimenteres af sorte 
vinduer fra Rationel, som fremhæver 
husets linjer. Huset har desuden en 
stor dobbelt carport med isoleret 
redskabsrum sørger for rigelig plads 
til både biler og opbevaring, som er 
harmonisk integreret med huset og 
glider over i et overdækket indgangs-
parti. Huset er placeret optimalt på 
grunden med en stor sydvestvendt 
have, der inviterer til alt fra terrasseliv 
og grillaftener til bålfest og fodbold-
kamp. Grundens størrelse på 907 
m2 skaber masser af luft om huset og 
giver mulighed for en stor sydvest-
vendt terrasse, hvor solen kan nydes 
fra formiddag til solnedgang.

Kvalitetsbevidste materiale-
valg – med gode detaljer

Materialevalget er gennemsyret af 
gode løsninger fra HTH med højska-
be og underskabe i farven Mørk Eg 
og en bordplade af typen CoreStone 
Basic. De eksklusive gulve i stue, væ-
relser, walk-in, gang og soveværelse 
er af typen Amtico Spacia Sildeben 
Oak.

BJERGEGÅRDSVEJ 1,
8283 HINNERUP

SCAN KODEN OG 
SE FULD ONLINE-
PRÆSENTATION AF 
INSPIRATIONSHUSET:

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.


