
151 m2

Vinkelhus med 4 værelser 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: Kamillehaven 27, Havdrup, Solrød

MODELFOTOMODELFOTO

Pris 
3.695.000,- MODELFOTO



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

Husbeskrivelse
Huset er beliggende i Kamillehaven i 
Havdrup. Det hyggelige område er en del 
af Solrød kommune med nem tilgang til 
både Roskilde og Køge. Havdrup er en 
stationsby med alle dagligdagens fornø-
denheder lige fra indkøb til restauranter og 
forretningsliv.
Kamillehaven er et attraktivt og børne-
venligt område med rigt sportsliv og god 
atmosfære.
 
Huset set udefra
Flot vinkelhus på 151 m2 opført i en lys 
mursten 2.1.65 Antibes fra Egernsund Tegl.
Det flotte sadeltag er beklædt med sorte 
betontegl med vinduer fra Rationel i typen 
Aura plus med 3-lags glas.
Flot overdækket terrasse, der danner en 
naturlig lækrog i viklen af huset.

Huset er opført med integreret dobbelt 
carport med tilhørende redskabsrum, hvor 
gulvet er støbt og isoleret.

Færdig haveanlæg incl. flisebelagt parke-
rings-/terrasseareal samt flisegang omkring 
hele huset.

Huset set indefra
Huset præsenterer en meget alsidig og 
efterspurgt planløsning.  Her er masser af 
plads til lektier og leg.
Huset har 3 gode børneværelser samt et 
lækket soveværelse med eget badeværel-
se.  Husets hjerte er det rummelige køkken/
alrum med masser af lys og god akustik. 
Herfra er der  adgang til husets stue samt 
en overdækket terrasse. 

Køkken/alrum er udført med skrålofter  
med akustikfelter. Gulvene i køkken/alrum, 
bryggers, entre og de 2 badeværelser 
er med fliser. Gulvene på værelser, sove-
værelse samt i stue er flotte lyse trægulve, 
med akustikdæmpning.

Inventar  fra HTH

Frisk luft året rundt
Huset er som standard altid med varme-
genvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavere energiforbrug.

Opvarmning er med fjernvarme. 
Huset overholder lavenergi 2015.
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Opv.

KølOvn

STUE
24,6 m²

SOVEVÆRELSE
11,7 m²

BAD
6,7 m²

VÆRELSE
11,6 m²

KØKKEN/ALRUM
31,3 m²

BRYGGERS
11,0 m²

BAD
4,6 m²

GANG
1,9 m²

VÆRELSE
10,8 m²

VM TT

VÆRELSE
11,6 m²

REDSKABSRUM

CARPORT

1400

OVERDÆKKET
TERRASSE

Teknik

10-01-2017 13:26:58, jsk

40 m2 integreret dobbelt 
carport med 14 m2 støbt 
og  isoleret redskabsrum

Rationel Aura vinduer 
med 3-lags glas

Skråloft i køkken/alrum 
og stue

Mursten fra Egernsund Tegl 
Antibes 2.1.65

15 m2 overdækket terrasse

Fakta

Udstillingshus: Kamillehaven 27, Havdrup, Solrød


