Salgspris, incl. grund

MILTON INSPIRATIONSHUS

Afvent pris

FEJRING ENGE 14, 8722 HEDENSTED

Betal først ved overtagelse

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRSEL

DEPOT
4.6m²

SOVEVÆRELSE
14.5m²

Ovn

Køl

Opv

VÆRELSE
12.5m²

VÆRELSE
12.5m²

BAD 1
7.1m²

Indgang
til depot

GANG
9.9m²

Fjernvarme
Teknik

VM

KONTOR
8.3m²

OVERDÆKKET
TERRASSE
Biopejs

TT

BAD 2
4.7m²

BRYGGERS
7.4m²

ALKOVE

KØKKEN/ALRUM/STUE
49.7m²

OVERDÆKKET
INDGANG

CAPORT

Fakta

REDSKABSRUM

161 m2

2022

4

Sadeltag

Nej

45 m2

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Aarhus

Anders Petersen
Regionschef Syd-/
Østjylland
21 54 30 22
ahp@miltonhuse.dk

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

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

BR18

•

Mursten Egernsund 2.4.48 - Willems
Forest

•

Rationel vinduer

•

Biopejs

•

Sorte beton tagsten

•

Sorte arkitekt tagrender

•

Akustik design Vinyl gulve

•

Store flotte klinker

•

HTH inventar

•

Gips lofter inkl. akustik i flere rum

•

Skrå lofter i flere rum

•

Filt på væggene

•

Bosch og Siemens hårde hvidevarer

•

Hans Grohe armaturer

•

Blücher linjeafløb

•

Alarm inkl. abonnement

•

NILAN ventilation

MODELFOTO

FEJRING ENGE 14,
8722 HEDENSTED
Udeliv
Fra køkken/alrummet og stuen er
der direkte adgang til overdækkede
arealer på ca. 27 m². Disse er henholdsvis syd –og vestvendte, så solen
kan nydes fra middag og helt frem til
solnedgang. Huset har flere hyggelige og uforstyrrede terrasser.

MODELFOTO

MODELFOTO

Rød tråd i materialevalget

MODELFOTO

MODELFOTO

Til gulvet i bryggers og begge
badeværelser, incl. væggene i
brusenichen har Milton Huse valgt
to slags populære klinker i det store
kvadratiske format 60 x 60 cm. Der
er endvidere valgt flotte Vinyl sildebensgulve - Amtico Spacia Sildeben
Pale Ash - i køkken/alrum, stue,
kontor og gang. På værelserne er der
flotte sorte tæpper fra EGE – model
Cantana Loop. Entreen byder på en
lækker kokusmåtte.

Loftet er beklædt med klassiske hvide
gipslofter. For at sikre en særlig god
akustik i husets gang, køkken/alrum
og stue er her opført akustikplader.
Husets vægge er beklædt med glasfilt og al inventar er nyeste design fra
HTH.
Et perfekt indeklima

MODELFOTO
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 integreret 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.

Inspiration?

Tjek
facebook.com/miltonhuse
eller ring til os på tlf. 7562 4300.

instagram.com/miltonhuse

miltonhuse.dk

Huset er med varmegenvindingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima
og lavt energiforbrug. Opvarmningen
er med fjernvarme og huset er bygget
efter BR2018.

