
MILTON INSPIRATIONSHUS:

MUSKATVEJ 10, 8600 SILKEBORG

Fakta
• 52 m² integreret carport med redskabsrum

• Sadeltag uden udhæng med sorte 
tagrender

• 10 graders gennemgående skråloft i  
køkken-alrum og 10 graders ensidigt 
skråloft i stuen

• 3 børneværelser

• 10 m² overdækket terrasse

• Rationel AURAPLUS 3-lags vinduer i træ/
alu

• Gulve: Laminat plankegulve af typen  
Akustik Designkork Western Oak i stue, 
soveværelse, walk-in og værelser. Lyse 
klinker 60x60 cm af typen Daisen Light 
Grey i entré/indgang, bryggers, køk-
ken-alrum, badeværelser (herunder vægge 
i bruseniche).

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

• Vægge: Beklædt med glasfilt.

• Inventar: HTH.

• Energiramme: BR2018.

• Opvarmning: Fjernvarme.

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

170 m2 2022 4 Sadeltag Nej 52 m2 BR18

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse

Salgspris, incl. grund  

3.995.000,-
Betal først ved overtagelse

Anders Petersen
Regionschef Syd-/
Øst-/Midt-/Vest-
jylland
21 54 30 22
ahp@miltonhuse.dk

Alex Grube 
Dyssekilde
Byggerådgiver
Hedensted
92 82 01 73
aos@miltonhuse.dk



 
Huset udefra 
Huset er et længehus på 170 kvm 
med lyse, blødstrøgne mursten af typen 
Libra fra Strøjer Tegl. Tagkonstruktionen 
er sadeltag uden udhæng, hvilket 
giver et stramt og minimalistisk udtryk 
i kombination med de sorte tagrender 
og nedløb. Vinduerne er Rationel 
AURAPLUS 3-lags i træ/alu (sorte 
udvendigt og hvide indvendigt). Huset 
har desuden en integreret carport på 
52 kvm med 11 kvm redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret, samt en 
overdækket terrasse på 10 kvm. 
 
Grunden er på 708 kvm med en dejlig 
sydvestvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen.

Huset indefra
Køkken-alrummet ligger i åben forbin-
delse med opholdsstuen og tilbyder et 
fint view fra spisebordet ned gennem 
huset. Køkken-alrummet er både udsty-
ret med et depot med skjult indgang 
via skabsvæggen samt en stor, lamel-
beklædt alkove. 
 
Det høje skråloft fra køkken-alrummet 
videreføres i stuen og får huset til at 
føles sammenhængende og meget 
rummeligt. Her er også mulighed for at 
opstille et langbord, hvis der skal være 
fest.  
 
Fra stuen er der udgang til en dejlig 
overdækket terrasse på 10 kvm. Når 
dagen går på hæld, kan husets voksne 
trække sig tilbage i en rummelig foræl-
dreafdeling med et stort walk-in på til 
den velassorterede garderobe og et 
skønt badeværelse på 8 kvm. 

MUSKATVEJ 10, 
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.


