
MILTON INSPIRATIONSHUS  
UNDER AVNBØGEN 15, 7500 HOLSTEBRO
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9.8m²
VÆRELSE

4.8m²
ENTRE

22.2m²
STUE

5.1m²
BAD 1

5.6m²
KONTOR

9.7m²
VÆRELSE

5.8m²
BAD 2

33.3m²
CARPORT

7.4m²
BRYGGERS 2.8m²

DEPOT

33.0m²
KØKKEN/ALRUM6.0m²

GANG

13.7m²
SOVEVÆRELSE

10.4m²
VÆRELSE

OVERDÆKKET
TERRASSE

6.3m²
REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv

Salgspris, incl. grund  

3.950.000,-
Betal først ved overtagelse

 166 m2 2022 4 Ensidig tag-
hældning

Nej 33 m2 BR18

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Holstebro

Fakta
• 166m2

• 40 m2 integreret carport + 6,3 m2 redskabs-
rum.

• Gennemgående skråloft i hele huset

• Rationel Aura Plus 3 lags træ/alu vinduer.

• Arkitekttegnet tagrender og nedløbsrør i sort alu

• Mursten W 466 - Kobber mursten med standard 
funktionsmørtel DG-M5 

• Entre: Rammedør med glasfelt, Type 13

• Bryggers: Branddør, Rammedør med glasfelt, 
Type 13

• Loft gips med akustikloft i køkken alrum og stue 
G1F 900 Ø6 – Runde huller. 

• Laminat Magnum Ascona Oak Mil 766

• Flise nr 3 med Manhattan fuge

• I-Wood akustikpanel, farve: klar. 

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRSEL

Frank Hvass
Byggerådgiver
Herning
30 73 49 34
fhv@miltonhuse.dk

Søren Keller
Regionschef 
Nord-/Vestjylland
26 79 90 43
sok@miltonhuse.dk

Lasse Birkefeldt
Byggerådgiver
Herning
43 14 07 75
lbi@miltonhuse.dk



Huset udefra 
Huset er et flot og harmonisk H-Hus 
bygget med den meget smukke Kobber 
mursten og med skiffer sålbænke. Taget 
er med 3gr ensidig taghældning i sort 
tagpap som giver huet et let og smukt 
look. Der er en overdækket terrasse 
mod haven og et stort overdækket 
indgangsparti, som både giver ly på 
en regnvejrsdag og som giver huset et 
spændene arkitektur. 

Vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu; sorte udvendigt og 
hvide indvendigt.

Huset har desuden en 33 m2 flot inte-
greret carport og en 6,3m² redskabs-
rum, hvor gulvet er støbt og isoleret.

Grunden er på 947 m2 med en dejlig 
sydvestvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen.

Huset indefra
Fra husets elegante entré er der 
direkte adgang til bryggerset og til 
husets central placeret køkken alrum, 
hvor køkkenet for alvor kommer i 
centrum. Fra køkkenet er der adgang 
til det integreret depot, husets 
voksenafdeling, stuen, samt fordeler 
gang til børneafdelingen. 

I voksenafdelingen er et stort sovevæ-
relse, badeværelset samt et lille kontor. 
I børneafdelingen findes 3 værelser 
samt et godt indrettet badeværelse 
med bruseniche. Ydermere rummer 
huset stue med lysindfald fra flere sider. 

UNDER AVNBØGEN 15,
7500 HOLSTEBRO

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.

MODELFOTO MODELFOTO 

MODELFOTO 

MODELFOTO MODELFOTO 

MODELFOTO 


