
MILTON INSPIRATIONSHUS:

MUSKATVEJ, 8600 SILKEBORG
 

Huset er solgt. 
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Projektforslag

Fakta
• 50 m² integreret garage

• Overdækket terrasse på 12 m²

• Valmtag med 30 cm. udhæng

• Køkken-alrum med depot og alkove

• 3 børneværelser

• Rationel AURAPLUS 3-lags vinduer i  
træ/alu

• Gulve: Laminat plankegulve af typen  
Empire XL Brun Eg i stue, soveværelse, 
walk-in og værelser. Lyse klinker 60x60 
cm af typen Betonico White i entré/ 
indgang, bryggers, køkken-alrum, bade-
værelser (herunder vægge i bruseniche).

• Lofter: Hvide gipslofter med akustikfelter i 
køkken-alrum. 

• Vægge: Beklædt med glasfilt.

• Inventar: HTH.

• Energiramme: BR2018.

• Opvarmning: Fjernvarme.

• Nilan Comfort 300 varmegenvindings- 
anlæg sikrer et perfekt indeklima og lavt 
energiforbrug.

177 m2 2022 4 Valmtag 50 m2 Nej BR18

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Hedensted Helge Nielsens Allé 7 8723 Løsning

Dennis Falkenhøj 
Salgsleder
28 92 79 32
def@miltonhuse.dk

Lars Pedersen
Byggerådgiver
30 73 75 93
lpe@miltonhuse.dk



Huset udefra

Huset er et flot gårdhavehus på 177 kvm 
med lyse mursten af typen White Bonasus 
fra Egernsund Wienerberger. Tagkonstruk- 
tionen er afvalmede gavle med ca. 30 cm 
udhæng.

Vinduerne er Rationel AURAPLUS 3-lags 
træ/alu (sorte udvendigt og hvide ind-
vendigt). Huset har desuden en 50 kvm 
integreret garage med støbt og isoleret gulv 
samt to vinduer og en glasdør, der sikrer 
masser af naturligt lys i garagen. Derfor er 
den foruden opbevaring af familiens vog-
npark ideel til fitnessrum, kreativt værksted, 
festlokale eller måske noget helt fjerde.

Grunden er på 714 m² med en dejlig 
sydvestvendt have, hvor solen kan nydes 
hele dagen.

Huset indefra
Indenfor er pladsen er effektivt udnyttet 
med kombineret entré/bryggers med god 
opbevaringsplads. Næste stop er husets 
’ungdomsafdeling’, som er udstyret med 
eget bad og tre gode værelser på hver 
11,5 kvm, så ingen kan føle sig snydt.

Fra gangen træder du direkte ind i det 
store køkken-alrum med depot, hvor du kan 
slumre hen i den hyggelige, lamelbeklædte 
alkove eller kokkerere ved den fritliggede 
køkkenø. De dobbelte døre ud til det 
afskærmede gårdhavemiljø gør det nemt 
at rykke selskabet udenfor på de varme 
sommeraftenener. Franske døre adskiller 
køkken-alrummet og stuen, der leder videre 
til en stor forældreafdeling med walk-in og 
badeværelse. Fra stuen er der også ad-
gang til en hyggelig, overdækket terrasse.

MUSKATVEJ, 
8600 SILKEBORG

SCAN KODEN OG 
SE FULD ONLINE-
PRÆSENTATION AF 
INSPIRATIONSHUSET:

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.


