
MILTON INSPIRATIONSHUS - HUSET ER UNDER OPFØRSEL:  
HAVHOLMGÅRDSVEJ 20, 4050 SKIBBY
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11.9m²
VÆRELSE

12.2m²
VÆRELSE

35.0m²
KØKKEN/ALRUM

5.4m²
BAD

10.9m²
SOVEVÆRELSE

3.7m²
WALK-IN

25.7m²
STUE

9.0m²
KONTOR

5.8m²
BAD

8.4m²
BRYGGERS

5.0m²
ENTRE

6.7m²
GANG

REDSKABSRUM

CARPORT

Salgspris, incl. grund  

4.995.000,- 
Betal først ved overtagelse

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

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

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

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

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

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

170 m2 2022 4 Sadeltag Nej 48 m2 A2018

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

Fakta
• 170 m² gårdhavehus med murede gavle 

og uden udhæng

• 48 m² integreret carport med 12 m² 
redskabsrum med støbt gulv

• Rationel Aura Plus træ/alu lavenergi 3 
lags vinduer, hvid indvendigt og antracit 
udvendigt.

• Mursten Strøjer B543 Lyra med antracit 
fuger

• Sorte betontagsten

• Skråloft og 2 stk. ovenlys i køkken/alrum

• Opvarmning: luft-til-vand varmepumpe

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRSEL



Huset udefra 
Flot gårdhavehus på 170 m² med 
sorte mursten Støjer B543 Lyra med 
fuger i antracit.  Betontagsten i sort. 

Rationel Aura Plus Premium træ/
alu lavenergi 3-lags vinduer, hvide 
indvendigt og antracit udvendigt. 
Stor integreret dobbelt carport med 
træbeklædt redskabsrum. Tagrender 
og nedløbsrør i sort alu.

Huset står i stramt moderne udseen-
de med sadeltag uden udhæng og 
opmurede gavle mod vest. 

Huset indefra
Huset har gennemgående køkken/
alrum med 15° hævet loft, som ad-
skiller forældreafdelingen med resten 
af huset. 

På gulve i bryggers, entré og begge 
badeværelser herunder vægge i 
bruseniche er der pålagt en flise i 60 
x 60 cm. Loft i hele huset er beklædt 
med flotte hvide gipslofter med 
akustikplader i køkken/alrum. Glasfilt 
i hele huset. Smukke akustik design-
kork Cayman Oak i køkken/alrum, 
stue, soveværelse, kontor, walk-in og 
værelser. Inventar fra HTH. Akustikla-
meller og alkove i køkken/alrum. 

Sansevindue i stue, lystunnel i entré 
og 2 store ovenlys i køkken/alrum 
giver et godt lysindfald.

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

HAVHOLMGÅRDSVEJ 20,
4050 SKIBBY

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.

MODELFOTO 

MODELFOTO MODELFOTO 

MODELFOTO MODELFOTO 

MODELFOTO 


