
MILTON INSPIRATIONSHUS:  
SØNDERKOBBEL 5, 6070 CHRISTIANSFELD
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Loftlem

22.1m²
STUE

33.1m²
KØKKEN/ALRUM

2.5m²
DEPOT

5.0m²
BAD 2

7.1m²
BRYGGERS

8.5m²
ENTRE

11.0m²
VÆRELSE

11.0m²
VÆRELSE

10.4m²
KONTOR

14.6m²
SOVEVÆRELSE

5.9m²
BAD 1

11.8m²
REDSKABSRUM

CARPORT

H:2050mm

H:
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m
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Salgspris, incl. grund  

3.295.000,-
Betal først ved overtagelse

Anders Petersen
Regionschef Syd-/ 
Østjylland 
 

21 54 30 22
ahp@miltonhuse.dk

Steffen V. Østerskov
Byggerådgiver & 
Bæredygtighed 
Specialist  
Kolding
92 82 93 05
svo@miltonhuse.dk

Don Rasmussen 
Byggerådgiver
 
 
Kolding
30 73 91 30
dra@miltonhuse.dk

156 m2 2023 4 Sadeltag Nej Ja BR2018

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Kolding

Fakta
• Forskudt vinkelhus

• B546 Taurus fra Strøjer Tegl

• Opmurede gavle med udhæng

• Rationel Aura Plus træ/alu lavenergi 
3-lags vinduer

• Hvide gipslofter i hele huset. Akustikfelter i 
Køkken/alrummet

• Flotte laminat gulve i stue, soveværelser 
og alle værelser.

• Flotte 60 x 60 cm. klinker i køkken/alrum, 
gang, bryggers og begge badeværelser, 
herunder vægge i brusenicher

• Vægge beklædt med glasfilt

• Energiklasse BR2018.

• Fjernvarme.

• Inkl. veletableret haveanlæg og flisebe-
lægning.

Christian Thomassen 
Byggerådgiver 
 
 
Kolding
43 14 15 99
cht@miltonhuse.dk

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRSEL



Huset udefra 
Forskudt vinkelhus på 156 kvm op-
muret i Taurus fra Strøjer Tegl og med 
sorte tagsten fra IBF. Vinduerne er 3 
lags fra Rationel Aura Plus træ/alu, 
hvide indvendigt og sorte udvendigt.

Huset har en stor rummelig carport 
og et redskabsrum med støbt og 
isoleret gulv. Huset er med opmurede 
gavle med udhæng.

Grunden er på hele 1192 m2, og 
huset placering sikrer plads til leg, 
hygge i haven og solnydelse på 
terrassen.

Huset indefra
Dejligt funktionelt hus, hvor der er 
plads til hele familien. Huset har en 
børneafdeling med 2 gode værelser 
og eget badeværelse, og et dejligt 
stort kontor/gæsteværelse, der også 
kan fungere som børneværelse, sove-
værelse med eget toilet/bad, en lys 
og venlig stue, samt et stort rummeligt 
køkken/alrum med højt til loftet og 
spændende detaljer såsom skjult 
depot til kolonialvarer og køkkenma-
skiner.

Et perfekt indeklima
Huset er som standard altid monteret 
med varme-genvindingsanlæg, som 
sikrer et perfekt indeklima og lavere 
energiforbrug.

Husets energiklasse er BR18, og 
opvarmning er med fjernvarme.

SØNDERKOBBEL 5, 
6070 CHRISTIANSFELD

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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