
150 m2
Vinkelhus med 2 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: Ejsbølhøj 13,  6100 Haderslev
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Huset er beliggende midt i en pragtfuld 
natur omgivet af skove og tæt ved Ha-
derslev Golfbane. Ejsbølhøj er placeret i 
den vestlige del af Haderslev – en meget 
attraktiv beliggenhed, med nem adgang 
til motorvej E45. Skole, børnehaver og 
gågaden ligger lige i nærheden. Den 
smukke natur er lige uden for døren med 
bl.a. Ejsbøl Sø.
 
Huset set udefra
Huset er med opmurede gavle uden 
udhæng og sorte betontagsten, blødstrøg-
ne mursten 2.1.65. Antibes fra Egernsund 
Tegl. Vinduerne er træ/alu lavenergi 3 
lags fra Rationel, hvide invendigt og sorte 
udvendigt. Stor integreret dobbeltcarport 
med redskabsrum.  
Tagrender og nedløb i blank zink.

Grunden er på hele  939 m2 med en 
dejlig stor sydvestvendt have.

Huset indefra:
Fra husets entrè er der direkte adgang til 
bryggers og børneafdelingen med 2 bør-
neværelser og badeværelse. Herfra er der 
videre adgang til det rummelige køkken/
alrum, som er husets naturlige 

samlingsplads til hyggestunder og lektie-
læsning. Herfra er der adgang til kontor 
og depotrum med opbevaringsplads til 
både køkkenmaskiner og kolonialvarer.  
Stuen har masser af lysindfald og direkte 
forbindelse til soveværelset med eget 
toilet/bad og masser af skabsplads.

Husets gulve
På gulvene i køkken/alrum/gang, bryggers 
og begge badeværelser er der pålagt 
grå fliser i 30 x 60 cm. Flotte trægulve fra 
Tarkett i hvidpigmenteret og matlakeret ask 
i stue og soveværelse. I alle værelserne er 
der pålagt sorte tæpper.  
 
Loftet i hele huset er beklædt med flotte 
hvide gipslofter. I køkken/alrum er der skrå-
lofter med akustikplader, der sikrer et godt 
og behageligt arbejds- og opholdsrum.  

Inventar fra HTH

Huset er bygget efter LE2015, og opvarm-
ningen er med jordvarme.

Et perfekt indeklima året rundt
Huset er som standard med genindvin-
dingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavere energiforbrug.
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48 m2 integreret 
dobbeltcarport 

Rationel 3 lags træ/alu vinduer

Gipslofter i hele huset med 
akustikfelter i køkken/alrum

Blødstrøgne mursten fra 
Egernsund Tegl
2.1.65 Antibes

Opdelt forældre- 
og børneafdeling

Fakta

Udstillingshus: Ejsbølhøj 13,  6100 Haderslev


