
166 m2
Vinkelhus med 3 børneværelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Milton Huse bygger gode familiehuse 
til helt almindelige danskere; komplet 
med individuelle løsninger, fast pris og 
garanti for færdiggørelsesdato – alt 
sammen udført i kvalitetsmaterialer og 
af fast tilknyttede håndværkere, som 
kender deres opgaver.

Personlige huse
bygget med omhu

Udstillingshus: Hedelundsmarken 14, Stige, 5270 Odense N
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Huset er beliggende i en udstykning, der 
allerede er i fuld gang, og husene er 
begyndt at blive bygget op. Udstykningen 
har en skøn beliggenhed – både tæt på 
såvel Odense centrum (10 min.) skole og 
indkøb er også lige i nærheden.

Huset set udefra
Huset er et vinkelhus med valmtag med 
en blødstrøgen mursten Antibes 2.1.65 fra 
Egernsund Tegl. Huset tag er belagt med 
sorte betontagsten. Vinduerne er af mærket 
Rationel Aura+ 3 lags træ/alu hvide 
indvendigt og antracit Noir 900 sable 
udvendigt. Dette hus har en integreret 
dobbelt carport med redskabsrum, hvor 
gulvet er støbt og isoleret samt overdækket 
terrasse på 11 m2. Alt udvendigt træværk 
er grundmalet. Vedligeholdelsesfrie galvani-
serede søjler. 

Grunden er på 744 m2 med en dejlig og 
lys sydvestvendt have.

Huset set indefra
Kom tørskoet ind i bryggerset, der er 3 
værelser, gæstetoilet med adgang til lyst 
og rummeligt køkken/alrum med stue samt 
indgang til soveværelse med walk-inn og 
bad.

Huset har mange store vinduespartier, der 
sikre et lyst og venligt miljø, som sammen 
med det skrå akustik loft i køkken/alrum 
giver stor rummelighed.

Hvide gipslofter i hele huset, der giver en 
god rumfornemmelse af lys og luft.
Indvendige vægge er beklædt med filt.

På husets gulve er der klinker Urban Grey 
60 x 60 i køkken/alrum, bryggers, bade-
værelser og gang. På husets soveværelse 
samt værelser er der flotte gulve i Herre-
gårds Laminat Eg creme plank.

Huset er bygget efter BR2015. 
Opvarmning er med Odense fjernvarme.

VM

TT

Køl

Ovn

BRYGGERS
10,9 m²

VÆRELSE
12,5 m²

VÆRELSE
12,5 m²

BAD
4,4 m²

GANG
2,4 m²

VÆRELSE
12,5 m²

SOVEVÆRELSE
12,5 m²

BAD
7,9 m²

STUE
26,4 m²

KØKKEN/ALRUM
31,1 m²

Opv.

Teknik

REDSKABSRUM

CARPORT

WALK-IN
6,1 m²

OVERDÆKKET
TERRASSE

48 m2 integreret carport  
med redskabsrum

Rationel Auraplus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer,

hvide indvendigt og antracit 
Noir 900 sable udvendigt.

Lyse blødstrøgne mursten 
Antibes 2.1.65 fra Egernsund 

Stort køkken/alrum med 
skråloft med akustiklofter

Lavenergiklasse 2015

Fakta

Udstillingshus: Hedelundsmarken 14, Stige, 5270 Odense N


