
121 m2
Længehus 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: Klokkeblomsten 15, Snejbjerg, 7400 Herning
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Boligområdet Klokkelblomsten ligger i den 
nordvestlige del af Snejbjerg, hvor der 
findes fine naturområder, både i og om-
kring byen. Her er 2 skoler og en række 
institutioner for alle aldersgrupper samt et 
aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter.  
Boligområdet Klokkeblomsten er placeret 
i kort afstand til skole, svømmehal og 
gode indkøbsmuligheder. Der er busser til 
Herning centrum. 

Huset set udefra
Huset er et længehus med 30 cm udhæng 
og afvalmede gavle opført i røde blød-
strøgne mursten fra Strøjer Tegl og sorte 
betontagsten. Der er Rationel Aura Plus 
træ/alu lavenergi 3-lags vinduer, hvide ind-
vendigt og sorte udvendigt og almindelige 
ståltagrender. Alt udvendigt træværk er 
grundmalet. 
Grunden er på hele 863 m² med en dejlig 
stor sydvestvendt have. 

Huset set indefra
Huset kan rumme hele familien, med plads 
til lektielæsning og leg på én og samme 
tid. 

Huset har 2 gode børneværelser med 
badeværelse samt bryggers. I forældraf
delingen er der et fint soveværelse med 
skabsvæg og eget badeværelse. 
Husets hjerte er det lyse og rummelige 
køkken/alrum som ligger i forlængelse med 
stuen. Der er store vinduespartier som sikrer 
en masse lys og fra alrummet er der direkte 
udgang til terrassen.

Husets gulve, lofter og inventar
På gulve i køkken/alrum/gang, bryggers 
og begge badeværelser, herunder vægge 
i bruseniche, er der pålagt en grå flise i 60 
x 60 cm. Der er flotte Tarkett Ask Rumba 
hvid matlak trægulve i stuen og soveværel-
set. På værelserne er der lagt behagelige 
sorte tæpper. 
I hele huset er der flotte hvide gipslofter,  
glasvæv på alle vægge og al inventar er 
fra HTH.

Perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima med 
minimal udluftning og et lavt energiforbrug. 
Opvarmning er med fjernvarme og husets 
energiklasse er 2015.
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6.4m²
BAD

13.1m²
SOVEVÆRELSE

10.5m²
VÆRELSE

10.5m²
VÆRELSE

4.3m²
BAD

9.6m²
BRYGGERS

42.9m²
KØKKEN/ALRUM/STUE

1.7m²
GANG
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Klokkeblomsten 15, 7400 Herning

Rev Rationel Aura Plus
3-lags vinduer

 
Røde blødstrøgne mursten 

B224 Kingwood fra Strøjer 
Tegl

Flotte store fliser i 60x60 cm

Gipslofter i hele huset

Huset er lavenergiklasse 2015

Fakta
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