
150 m2
Vinkelhus med 3 børneværelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Milton Huse bygger gode familiehuse 
til helt almindelige danskere; komplet 
med individuelle løsninger, fast pris og 
garanti for færdiggørelsesdato – alt 
sammen udført i kvalitetsmaterialer og 
af fast tilknyttede håndværkere, som 
kender deres opgaver.

Personlige huse
bygget med omhu

Udstillingshus: Klokkeblomsten 2, Snejbjerg, 7400Herning
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Boligområdet Klokkeblkomsten ligger i 
den nordvestlige del af Snejbjerg hvor der 
er fine naturområder både i og omkring 
byen. Bl.a. Gødstrup Sø, Jyllands Park 
Zoo samt en lang række mindre anlæg og 
grønne arealer. 

Området byder på et aktivt fritidsliv med 
gode sportsfaciliteter. Desuden er der 
2 skoler og en række institutioner for alle 
aldersgrupper. Huset ligger tæt på skole, 
svømmehal og gode indkøbsmuligheder. 
Området har et fint stisystem, der gør det 
både nemt og sikkert at komme rundt. 
Desuden er der gode busforbindelse til 
Herning centrum. 

Huset set udefra
Forskudt vinkelhus med udhæng og 
opmurede gavle ved køkken/alrum og 
stue. Huset er opført i en lyse sandfarvede 
blødstrøgne mursten B513 Titan fra Strøjer 
Tegl og sorte betontagsten. Rationel Aura-
Plus træ/alu lavenergi 3-lags vinduer, hvide 
indvendigt og sorte udvendigt. 
Huset har en stor integreret dobbeltcarport 
med redskabsrum, med støbt og isoleret 
gulv. Alt udvendigt træværk er grundmalet.

Grunden er på hele 863 m² med en dejlig 
stor sydvestvendt have. 

Huset set indefra
På gulvene i køkken/alrum, gang, bryg-
gers og begge badeværelser, herunder 
vægge i bruseniche, er der pålagt en grå 
flise i 60 x 60 cm. 
Loftet i hele huset er beklædt med flotte hvi-
de gipslofter, i køkken/alrum er der ensidig 
skråloft med akustikfelter.

I hele huset er der glasfilt på væggene. 
I stue, soveværelse og værelserne er 
gulvene belagt med et flot plankegulv i 
laminat - Eg Basalte med akustisk underlag. 
De 2 flotte badeværelser har væghængte 
toiletter. Dejlig stort og lyst køkken/alrum 
med plads til hele familien med adgang 
til rummeligt bryggers og med direkte 
forbindelse til stuen. Opdelt forældre- og 
børneafdeling. Inventar fra HTH.

Et perfekt indeklima
Huset er som standard med varmegenvin-
dingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima 
med minimal udluftning og lavt energifor-
brug. Opvarmning med fjernvarme. Huset 
er lavenergiklasse 2015.
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 44 m2 integreret carport 
med 11 m2 redskabsrum

Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer

 Lyse sandfarvede blød-
strøgne mursten B513 Titan 

fra Strøjer Tegl

Opdelt forældre- og 
børneafdeling

Komplet haveanlæg med 
belægningssten

Fakta

Udstillingshus: Klokkeblomsten 2, Snejbjerg, 7400 Herning


