
150 m2
Vinkelhus med 3 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: Romerdalen 21, Odense SV
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Romerdalen 21 er placeret i den sydvest-
lige del af Odense – en meget attraktiv 
beliggenhed med kun ca. 10 km til Oden-
se centrum. Her er ikke langt til hverken 
børnehave, skole eller indkøb og den 
smukke natur er lige uden for døren. 

Huset set udefra
Vi tilbyder her et funktionelt vinkelhus på 
150 m2 med integreret dobbelt carport 
og redskabsrum, hvor gulvet er støbt og 
isoleret.
Huset er med afvalmede gavle og opført 
med den blødstrøgne mursten fra Egern-
sund Tegl - Limoux 2.1.64. Taget er belagt 
med sorte betontagsten og vinduerne er 
Rationel Aura Plus 3- lags træ/alu vinduer; 
hvide indvendigt og sorte udvendigt. 
Alt udvendigt træværk er grundmalet. 
Vedligeholdelsesfri muret søjle.

Grunden er på 547 m2 med en dejlig og 
lys sydvestvendt have.

Huset set indefra
Kom tørskoet ind i entrèen med direkte 
indgang til bryggers, værelser og badevæ-
relse. Herfra er der også adgang til lyst og 
rummeligt køkken/alrum med 

direkte sammenhæng til stuen, kun adskilt 
af dobbeltmur i samme mursten, som huset 
er opført med. 
Forældreafdelingen rummer soveværelse 
med eget badeværelse og walk-in.Huset 
har mange store vinduespartier, der sikrer 
et lyst og venligt miljø. I hele huset er der 
flotte hvide gipslofter. 
På begge badeværelser er der monteret 
væghængte toiletter.

Husets gulve
Gulvene i entrè, bryggers, badeværelser-
ne, gang og køkken/alrum er belagt med 
60x60 cm klinker. I soveværelset, 
stuen og værelserne er der flotte laminat 
gulve fra Arlington; Herregårdsplank med 
akustik underlag. 
Alt inventar er fra HTH.

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

Huset har energiklasse 2015. 
Opvarmning er med fjernvarme.
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REDSKABSRUM

10.2m²
VÆRELSE

10.2m²
VÆRELSE

4.2m²
GANG

8.6m²
KONTOR

4.9m²
BAD

3.4m²
WALK-IN

10.2m²
SOVEVÆRELSE

27.4m²
KØKKEN/ALRUM5.9m²

ENTRE

4.7m²
BAD 6.6m²

BRYGGERS

25.9m²
STUE

Integreret dobbelt
carport med redskabsrum 

Sydvestvendt have

Rationel Aura Plus 3 lags 
træ/alu vinduer

Gipslofter i hele huset

Blødstrøgne mursten fra 
Egernsund Tegl 
Limoux 2.1.64

Fakta

Projekthus: Romerdalen 21, Odense SV


