
Salgspris, incl. grund  

3.995.000,-
Betal først ved overtagelse

MILTON INSPIRATIONSHUS:  
HØRVÆNGET 21, 6000 VONSILD 
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15.1m²
SOVEVÆRELSE

8.7m²
KONTOR

11.0m²
VÆRELSE

11.0m²
VÆRELSE

8.4m²
ENTRE

7.2m²
BRYGGERS

2.6m²
DEPOT

4.9m²
BAD

34.0m²
KØKKEN/ALRUM

22.4m²
STUE

6.8m²
BAD

REDSKABSRUM

CARPORT

Alkove

160 m2 2022 4 Sadeltag Nej 48 m2 BR2018

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Kolding Sdr. Ringvej 42, 6000 Kolding

Fakta
• Hustype: Forskudt vinkelhus

• Mursten: B547 – Libra med grå og lyse brune 
nuancer, blødstrøgne fra Strøjer Tegl.

• Tag: Sadeltag med sorte betontagsten, og med 
ca. 30 cm. udhæng. Der er opmurede gavle 
ved køkken/alrum og stue. Gavlen ved carport 
udføres i vandret klinkbeklædning, der er grund-
malet i sort RAL 9005. Husets stern udføres i 
træ, og er grundmalet i sort RAL 9005, og med 
hvide underbrædder i RAL 9010.

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

• Lofter: Beklædt med flotte hvide gipslofter samt 
skrålofter (10 grader) med akustikfelter (firkante-
de huller) i køkken/alrum.

• Gulve: Flotte slidstærke laminat planke¬gulve, 
Milano Eg Beige i stue. soveværelse, kontor 
og værelser.Store 60 x 60 cm klinker på gulve 
i entré, bryggers, køkken/alrum, depot og 
badeværelser.

• Vægge: Med glasfilt (hvidmalet).

• Inventar: Alt er i et lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR2018.

• Opvarmning: Luft/vand varmepumpeJesper Beneé
Byggerådgiver
Kolding
92 82 04 85
jbe@miltonhuse.dk

Don Rasmussen
Byggerådgiver
Kolding
30 73 91 30
dra@miltonhuse.dk
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Christian Thomasen 
Byggerådgiver
Kolding
43 14 15 99
cht@miltonhuse.dk



Huset udefra 
Inspirationshuset på 160 m2 er et forskudt 
vinkelhus. Mursten er B547 – Libra med 
grå og lyse brune nuan¬cer blødstrøgne fra 
Strøjer Tegl, som giver et levende udtryk, 
der spiller godt sammen med husets sorte 
tagsten, sålbænke i naturskiffer, matchende 
ståltagrender.

I forlængelse af huset, er der en 48 m2 
integreret dobbelt carport med redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret. Huset er 
placeret på en grund på 864 m².

Huset indefra
Træd indenfor i inspirationshusets entré, hvor 
du kan gå direkte til det praktiske bryggers 
med god bordplads. Fra entréen kommer 
du direkte til børneafdelingen, der består af 
to børneværelser, kontor og det første bade-
værelse. Køkken/alrummet ligger centralt i 
husets midte og har god plads til familien – 
her er højt til loftet med de 10 graders skrå-
lofter – og store vinduespartier på flere sider, 
giver et skønt naturligt lys. Går du fra det 
gennemgående køkken/alrum, er der en stor 
åben forbindelse til den lyse stue. Herfra er 
der adgang til husets forældreafdeling, med 
et lyst soveværelse med god skabsplads, og 
et tilhørende lækkert badeværelse med en 
god stor bruseniche, samt et moderne linje 
gulvafløb. I køkken/alrummet finder man 
også husets dejlige og store alkove. Der er 
på udvalgte steder i boligen, blevet malet i 
Gardenia Green og tapetseret.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, som 
sikrer et perfekt indeklima og lavt energifor-
brug. Husets energiklasse er BR2018 og op-
varmning er med en luft/vand- varmepumpe.

HØRVÆNGET 21, 
6000 VONSILD

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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