
159 m2
Forskudt vinkelhus med 2 værelser 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

Projekthus: Platan Allè 9, Ringe
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Platan Allè 9 er placeret i den nordlige del 
af Ringe - en meget attraktiv beliggenhed 
med kun ca. 2 km til Ringe centrum. Her er 
ikke langt til hverken børnehave, skole eller 
indkøb. Den smukke natur ligger lige uden 
for døren.

Huset set udefra
Huset er et flot forskudt vinkelhus uden 
udhæng og med opmurede gavle ved 
stue og køkken. Der er valgt en blødstrø-
gen mursten fra Egernsund Tegl - Antibes 
2.1.65. Taget er belagt med sorte beton-
tagsten. Rationel Aura Plus 3-lags vinduer; 
hvide indvendigt og sorte udvendigt. 
Huset har integreret dobbelt carport med 
trægavle. Redskabsrummet har støbt og 
isoleret gulv. Den ene side er muret og de 
2 øvrige sider er beklædt med træværk.
Vedligeholdelsesfri muret søjle. 

Grunde er på hele 1.121 m2. med en 
dejlig og lys sydvestvendt have.

Huset set indefra
Kom tørskoet ind i entrè med indgang 
til bryggers, værelser og badeværelse. 
Herfra er der indgang til depot, kontor og 
dejligt lyst og rummeligt køkken/alrum, 

med direkte udgang til haven. Stuen ligger 
i direkte forbindelse med køkken/alrummet 
og herfra er der dgang til soveværelset, 
som har eget badeværelse og masser af 
skabsplads. Huset har mange store vindu-
espartier, der sikrer et lyst og venligt miljø. 
I hele huset er der flotte hvide gipslofter. 
I køkken/alrummet er der monteret aku-
stikfelter, som giver et godt og behageligt 
arbejds- og opholdsrum. Alle vægge er 
med glasfilt. 

Husets gulve
Gulvene i entrè, bryggers, badeværel-
ser og køkken/alrummet er belagt med 
60x60 klinker ONE Graphit. På gulvene i 
soveværelset og stuen er der monteret flotte 
laminatgulve - Herregårdsplank Arlington 
Creme med specielt akustikunderlag. På 
værelser og kontor er der sorte tæpper. 
Begge badeværelser er monteret med 
væghængte toiletter.  
Alt inventar er fra HTH.

Frisk luft i huset året rundt
Huset er som standard med genindvin-
dingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavere energiforbrug.
Opvarmning er med fjernvarme.

 48 m2 integreret dobbelt
carport med redskabsrum

Rationel Aura Plus 3 lags 
træ/alu vinduer

Skrålofter i køkken/alrum 
med akustikfelter

Blødstrøgne mursten fra 
Egernsund Tegl  
Antibes 2.1.65

Store glaspartier i stue og 
køkken/alrum

Bygget efter BR2015
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