
MILTON INSPIRATIONSHUS  
ROSENBORG 3, 8800 VIBORG

Salgspris, incl. grund  

3.775.000,- 
Betal først ved overtagelse

Overligger

VM TT

Opv Køl

Ovn

2.0m²

OVERDÆKKET
ENTRÈ

10.1m²
VÆRELSE

6.4m²
BRYGGERS

10.1m²
VÆRELSE

10.1m²
VÆRELSE

CARPORT

4.5m²
BAD 2

22.3m²
STUE

36.5m²
KØKKEN/ALRUM

6.4m²
GANG

4.1m²
ENTRE

6.1m²
WALK-IN

13.3m²
SOVEVÆRELSE

6.6m²
BAD 1

3.5m²
DEPOT

REDSKABSRUM

OVERDÆKKET
TERRASSE

TEKNIK

Sag:
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Sags nr.:

Mål   :

Type :Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk
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Flyer - Uden belægning

2018
13 - 528

FV169/CA48/OT13/OE2

LPMK

Rosenborg 3, 8800 ViborgF2

Myndighedsprojekt

Fakta
• Flot forskudt vinkelhus på 169 m2

• 48 m2 integreret dobbelt carport med 
redskabsrum

• 13m2 overdækket terrasse

• Flotte mursten fra Wienerberger

• Rationel Aura Plus vinduer, 3-lags træ/alu; 
Sorte udvendigt og hvide indvendigt

• Hvide troldtekt lofter

• Opvarmning ved fjernvarme

• Betal først ved indflytning

169 m2 2022 4 Sadeltag Nej 48 m2 BR2018

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse

Søren Keller
Regionschef
26 79 90 43
sok@miltonhuse.dk

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

Kenneth H. 
Søndergaard
Salgsleder
92 82 37 71
khs@miltonhuse.dk



Husbeskrivelse

Fantastisk beliggende udstillingshus 
i Viborgs vestlige bydel (Liseborg), 
med udsigt til åbne marker, tæt på 
Viborg Hedeplantage. Det nye 
kvarter ligger tæt på daginstitution og 
indkøbsmulighed m.m. i City Vest.

Huset set udefra

Huset er et flot forskudt vinkelhus på 
169 m2 i mursten fra Wienerberger 
– W450 Jern fra Egernsund Tegl. 
Huset er med sadeltag og udhæng 
samt ståltagrender. Vinduerne er fra 
Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu; 
Sorte udvendigt og hvide indvendigt.

Huset har desuden en 48 m2 integre-
ret dobbelt carport med redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret.

På huset vestvendte siden er 13m2 
overdækket terrasse

Grunden er på 827 m2 med en dej-
lig syd-/vestvendt have, hvor solen 
kan nydes hele dagen.

Huset set indefra

Fra husets entré er der direkte 
adgang til børneafdelingen med 
3 store værelser samt et gæsteba-
deværelse. Fra husets entré/gang 
bliver du ledt videre til det rummelige 
køkken/alrum, der er husets naturlige 
samlingsplads til hyggestunder og 
lektielæsning.

Køkken/Alrummet er med 15 graders 
gennemgående skråloft.

I stuen er der flot lysindfald fra flere 
vinkler. Forældreafdelingen består af 
soveværelse med adgang til walk-in 
og eget badeværelse.

ROSENBORG 3,
8800 VIBORG

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.


