
MILTON INSPIRATIONSHUS -  
ØSTERLINDPARKEN 33, 7400 HERNING

Salgspris, inkl. grund  

3.745.000,-
Betal først ved overtagelse

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Herning Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning
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12.3m²
VÆRELSE

12.3m²
VÆRELSE

26.6m²
STUE

11.1m²
SOVEVÆRELSE6.7m²

BRYGGERS
5.1m²
BAD 2

6.5m²
BAD 1

4.3m²
WALK-IN

2.2m²
DEPOT

9.7m²
ENTRE

10.0m²
KONTOR

35.7m²
KØKKEN/ALRUM
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Fakta
• Hustype: Vinkelhus.

• Mursten: Egernsund – 2.4.35 Twilligt.

• Tag: Sadeltag ca. 30 cm udhæng, sorte 
tagsten og ståltagrender.

• Vinduer: Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu, 
sorte udvendigt og hvide indvendigt.

• Lofter: Hvide gipslofter i hele huset med  
akustikfelter i køkken-alrum og stue.  
15 grader skråloft i køkken-alrum.

• Gulve: Flotte akustikgulve – Designkork  
Western Oak m. TimberPro gulve i stuen,  
soveværelset, samt i husets værelser. Flotte 
60 x 60 cm klinker i bryggers, køkken-alrum, 
badeværelser, herunder vægge i bruseniche.

• Vægge: Beklædt med glasfilt.

• Inventar: Al er i lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: 2018.

• Opvarmning: Fjernvarme.

• Tilvalg: Komplet haveanlæg med rullegræs 
samt belægning og flagstang medfølger.

170 m2 2022 4 Sadeltag Nej 48 m2 BR18

Jørgen Maesen 
Byggerådgiver
Herning
92 82 04 70 
jom@miltonhuse.dk

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

Brian Soo Nielsen
Salgsleder  
Herning
30 73 61 08
bsn@miltonhuse.dk

Lasse Juel 
Byggerådgiver
Herning
30 73 80 15 
lju@miltonhuse.dk



Huset udefra

Huset er et flot og funktionelt vinkel-
hus på 170 kvm i flotte mursten fra 
Egernsund – 2.4.35 Twilligt. Huset 
er med sadeltag ca. 30 cm udhæng, 
sorte tagsten og ståltagrender. 
Vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu - sorte udvendigt og 
hvide indvendigt og har tilmed skiffer 
sålbænke, som givet huset er let og 
elegant look. Huset har desuden 
en 48 kvm stor integreret dobbelt 
carport med ca. 13 kvm redskabs-
rum, hvor gulvet er støbt og isoleret 
og redskabsrummet er muret på den 
ene side.

Grunden er på 752 kvm med en 
dejlig sydvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen. 

Huset indefra

Fra husets entré er der direkte adgang 
til bryggers, børneafdelingens tre 
værelser og badeværelse. Herfra er 
der videre adgang til det rummelige 
køkken-alrum, som har skråloft med 
15 grader, der er husets naturlige 
samlingsplads til hyggestunder og 
lektielæsning. Fra køkken-alrummet 
er der adgang til et depotrum med 
opbevaringsplads til både køkken- 
maskiner og kolonialvarer. I stuen er 
der flot lysindfald og direkte forbin-
delse til soveværelse, walk-in og 
badeværelse.

Et perfekt indeklima

Huset er med varmegenvindings- 
anlæg, som sikrer et perfekt inde-
klima og lavt energiforbrug. Husets 
energiklasse er 2018 og opvarmning 
er med fjernvarme.

ØSTERLINDPARKEN 33,
7400 HERNING

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.


