
161 m2
Gårdhavehus 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: Fjølners Toft 8, 6100 Haderslev



Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Udstillingshuset er beliggende i det na-
tur-skønne Erlev Bjerge. Denne udstykning 
er beliggende i et smukt kuperet landskab. 
Fjølners Toft ligger kun få minutters kørsel til 
Haderslev centrum, men i roligt og utro-ligt 
naturskønt område. Der er kort afstand til 
skole og indkøbsmuligheder.

Huset set udefra
Huset er med sorte tagsten. Mursten fra 
Strøjer Tegl  i Bison B430. 3 lags vinduer 
fra Rationel Auraplus i træ/alu lavenergi. 
Stor integreret dobbelt carport med isoleret 
redskabsrum.  
Grunden er på 875 m2 med en dejlig 
sydvestvendt have. 

Huset set indefra
Oplev et hus hvor den rigtige planløsning 
kombineret med et lækkert materialevalg 
har haft høj prioritet.
Kom tørskoet fra den dobbelte carport 
og ind i husets entré med direkte adgang 
til børneværelser, kontor, bryggers og 
badeværelse. Herfra går man ind i husets 
hjerte køkken/alrummet med masser af lys 
via store vinduespartier, der også giver 
adgang til en stor terasse. Med valget af 
skråloft i køkkenalrummet er der rum til en 

dejlig atmosfære og højt til loftet. 
Fra husets hjerte er der adgang til stor og 
lys stue samt husets egen forældreafdeling 
med soveværelse, badeværelse og walk-in. 
Her er tale om et hus med plads og rum til 
hele familien.

Stort og lyst køkkenalrum
Loftet i hele huset er monteret med hvide 
gips loffter. I køkkenalrum er der skrålofter 
med akustikfelter. 

Gulve
Flotte trægulve fra Tarkett i hvidpigmenteret 
og matlakeret ask i stue, soveværelse og 
walk-in. Tæpper i alle værelser. 
På gulve i køkken/alrum/gang, bryggers 
og begge badeværelser, herunder vægge 
i bruseniche, er der pålagt klinker. 

Inventar fra HTH.

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

Opvarmning er jordvarme.

Huset overholder lavenergi 2015

Køl

Opv.

Ovn

REDSKABSRUM
13 m2

WC/BAD
6,9 m²

KØKKEN/ALRUM
29,9 m²

STUE
27,3 m² VÆRELSE

10,5 m²

GANG/ENTRÉ
10,8 m²

WALK-IN
3,9 m²

VÆRELSE
10,5 m²

BRYGGERS
6,7 m²

KONTOR
8,5 m²

SOVEVÆRELSE
14,9 m²

TT

VM
WC/BAD

4,2 m²

CARPORT
35 m2

Jordvarme

Teknik
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48 m2 integreret muret 

carport med isoleret 
redskabsrum

Rationel Auraplus vinduer

Skråloft i køkken/alrum

 Gipslofter

 Bison B430 mursten

 Overholder lavenergi 2015

Fakta

Udstillingshus: Fjølners Toft 8, 6100 Haderslev


