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GARAGE

190 m2 2022 4

Sadeltag 58 m2 Nej BR18

Fakta
• Hustype: Gårdhavehus

• Boligareal: 190 m2

• Garage: 58 m2

• Overdækket terrasse: 23 m2

• Grundens størrelse: 869 m2

• Tag: 25 grader sadeltag, opmurede gavle 
uden udhæng

• Gulv i huset: Genova Eg Natur

• Værelser: 4 værelser

• Mursten: EW0109 Hvid Marmor, en hvid 
blødstrøgen mursten med grålige nuancer 
fra Egernsund Wienerberger

• Inventar: Alt er i lækkert inventar fra HTH
Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Aalborg Stenbukken 4, 9200 Aalborg SV

Salgspris, incl. grund 

3.995.000,-
Betal først ved overtagelse

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

Henrik Fuglsang
Byggerådgiver
Aalborg
Tlf. 92 15 24 94
hfu@miltonhuse.dk

Kenneth Søndergaard
Salgsleder
Aalborg
Tlf. 92 82 37 71
khs@miltonhuse

Mikkel Kjærulff
Byggerådgiver
Aalborg
43 14 06 46
mik@miltonhuse.dk



Huset set indefra

Huset her rummer virkelig hele  
familien. Her er plads til lektier og 
leg på én og samme tid. Huset 
har en børneafdeling med 3 store 
værelser og eget badeværelse og et 
stort depot, soveværelse med walk-in 
og med eget toilet/bad, et lækkert 
køkken-alrum med en hyggelig alkove 
som fungerer som husets hjerte.  
Der er direkte indgang fra garagen 
ind til husets gang. 

Luft, rummelighed & velvære.

Loftet i hele huset er gipslofter med 
runde akustikfelter i køkken-alrum 
for at sikre god akustik. På gulve i 
køkken-alrum, depot, gang, bryggers 
og begge badeværelser, herunder 
vægge i brusenicher, er der pålagt 
fliser i 60 x 60 cm. Der er lagt flotte 
laminatgulve i stue og soveværelse 
samt på alle værelser og kontor af 
typen Genova Eg Natur. Alt inventar 
er fra HTH.

Frisk luft i huset året rundt

Huset er som standard altid med 
varmegenvindingsanlæg, som sikrer 
at perfekt indeklima og lavere energi-
forbrug. Husets energiklasse er BR18, 
og opvarmning er med fjernvarme.

INGEFÆRBAKKEN 10, 
8930 RANDERS NØ

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.
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