
MILTON INSPIRATIONSHUS:  
ERIKSRO BAKKE 7, 4390 VIPPERØD

Salgspris, incl. grund  

3.895.000,-
Betal først ved overtagelse

Overligger

Køl

VMTT

Ovn

Opv

Teknik
Jordv.

10.9m²
VÆRELSE

24.4m²
STUE

11.7m²
SOVEVÆRELSE

10.5m²
BRYGGERS

6.7m²
BAD 1

10.9m²
VÆRELSE

6.4m²
ENTRE

31.1m²
KØKKEN/ALRUM

8.0m²
KONTOR

OVERDÆKKET
TERRASSE

4.5m²
BAD 2

REDSKABSRUM
13.0 m² Udv.

Støbt og isoleret gulv

CARPORT

Fakta
• Hustype: Vinkelhus

• Mursten: B513 Titan fra Strøjer Tegl

• Tag: Sadeltag med udhæng samt tagren-
der og nedløb i stål

• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu  
lavenergi 3-lags vinduer

• Lofter: Hvide gipslofter i hele huset  
samt akustikfelter i køkken-alrum med  
10 graders hældning

• Gulve: Laminatgulve, Milano Eg Beige, i 
stue, kontor og samtlige værelser. Lysegrå 
60x60 cm klinker i resten af huset

• Vægge: Glasfilt

• Inventar: HTH

• Energiklasse: A2015

• Opvarmning: Jordvarme

• Væghængte toiletter med skjult cisterne og 
gulvvarme i hele huset

151 m2 2023 4 Sadeltag Nej Ja A2015

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Ringsted Huginsvej 2C, 4100 Ringsted

Brian A. Madsen
Regionschef 
Sjælland
28 10 82 29
bam@miltonhuse.dk

Simon L. Sørensen
Byggerådgiver
Ringsted
30 73 97 52
sls@miltonhuse.dk

Michael Trolleborg
Byggerådgiver
Ringsted
43 14 03 48
mtr@miltonhuse.dk



Huset udefra 
Vinkelhus med overdækket terrasse 
opført i B513 Titan fra Strøjer Tegl 
og med sort betontagstenstag.  
Vinduerne er 3-lags fra Rationel Aura 
Plus træ/alu, hvide indvendigt og 
sorte udvendigt.

Huset har en stor integreret  
dobbeltcarport samt redskabsrum 
med støbt og isoleret gulv. Huset 
er med sadeltag med udhæng og 
tagrender og nedløb i stål. 

Grunden er på 1005 kvm, hvor solen 
kan nydes i haven hele dagen.

Huset indefra
Fra husets carport er der indgang til 
entré med adgang til stort bryggers, 
gæstebadeværelse og det ene af  
husets to børneværelser. Videre til  
husets flotte køkken-alrum med 10 
graders skrålofter. Herfra er er der 
adgang til husets 2. børneværelse, 
kontor, stue samt husets dejlige sove-
værelse med tilhørende badeværelse. 

Et perfekt indeklima 
Huset er som standard altid med  
varmegenvindingsanlæg, som 
sikrer et perfekt indeklima og lavere 
energiforbrug. Husets energiklasse 
er A2015, og opvarmning er med 
jordvarme.

ERIKSRO BAKKE 7, 
4390 VIPPERØD

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.

SCAN KODEN OG 
SE FULD ONLINE-
PRÆSENTATION AF 
INSPIRATIONSHUSET:


