160 m

2

Vinkelhus med 4 værelser og 2 badeværelser
Udstillingshus: Holmehøjen 51, Roskilde

Pris
3.745.000,-

Personlige huse
bygget med omhu
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.

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Udstillingshus: Holmehøjen 51, Roskilde
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Husbeskrivelse
Huset er beliggende på Holmehøjen ved
Gundsømagle kun 5 minutter nord for
Roskilde.
Holmehøjen er en attraktiv og børnevenlig
udstykning. Gundsømagle har gode lokale
indkøbsmuligheder.

Huset set indefra
Huset her rummer virkelig hele familien.
Her er plads til lektier og leg på én og
samme tid.
Huset har 3 gode børneværelser og et
stort lækket soveværelse med eget
badeværelse og rummeligt walk-in.

Huset set udefra
Huset er et vinkelhus med valmtag og
bygget i lyse mursten B542 Laika fra Strøjer Tegl. Husets tag er belagt med sorte
betontagsten.

Husets hjerte er det store og lyse køkken/
alrum med direkte adgang til husets stue
med store vinduespartier, som bidrager
med masser af lys.

Vinduerne er fra Rationel Aura+ 3 lags i
træ/alu; hvide indvendigt og antracit Noir
900 sable udvendigt.
Huset har en integreret dobbelt carport
med støbt og isoleret redskabsrum.
Alt udvendigt træværk er grundmalet.
Vedligeholdelsesfri galvaniseret søjle.
Grunden er på 744 m2 med en dejlig og
lys sydvestvendt have.

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

I køkken/alrum er der skrålofter med akustikfelter. Her opnås god rummelighed og
husets flotte arkitektur underbygges.
Gulvene i køkken/alrum, bryggers, entre
og de 2 badeværelser er med flotte
klinker. Gulvene på værelser, soveværelse, walkin og i stuen er pålagt flotte lyse
trægulve.
Inventar fra HTH.
Et perfekt indeklima
Huset er som standard med varmegenvendingsanlæg der sikrer et sundt indeklima.
Opvarmingen er med jordvarme.

Fakta
Integreret dobbelt carport
med redskabsrum
Rationel Aura Plus
lavenerig 3-lags vinduer
Lyse mursten B542 Laika fra
Strøjer Tegl
Stort køkken/alrum med
skråloft med akustiklofter
Sort tegltag

