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Vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser
Udstillingshus: Vrangdrupparken 16, 9700 Brønderslev

Personlige huse
bygget med omhu
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.

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Udstillingshus: Vrangdrupparken 16, 9700 Brønderslev

Opv.

Ovn

REDSKABSRUM

BAD
6,8 m²

Køl

VÆRELSE
11,4 m²

VÆRELSE
11,4 m²

ENTRÉ
9,1 m²

SOVEVÆRELSE
11,9 m²

CARPORT

Teknik

KØKKEN / ALRUM
34,6 m²
BRYGGERS
6,8 m²
VM

TOILET / BAD
5,3 m²

VÆRELSE
9,4 m²

WALK-IN
5,2 m²

TT

OVERDÆKKET
TERRASSE

STUE
25,3 m²

Sagsnr. : 10-978
Energikl.: 2015
Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Emne
Salgstegning
Huset er opført i et spændende område
i den nordlige del af Brønderslev. Her er
kort afstand til den skønne natur, perfekt
til gåture og ikke mindst til at få luftet løbeskoene. Godt stisystem til både skole og
midtbyen samt nem adgang til motorvejen.
Byggeadr.

Vrangdrupparken 16, Brønderslev

Huset set udefra
Huset er et smart og funktionelt vinkelhus
med opmurede gavle uden udhæng og
med arkitekttagrender i zink. Der er brugt
mørke mursten fra Randers Tegl; RT 434
LAVA og husets tag er belagt med sorte
betontagsten. Vinduerne er 3-lags træ/alu;
mørkegrå udvendigt og hvide indvendigt.
Huset har desuden en 50 m2 stor integreret
carport med redskabsrum, hvor gulvet er
støbt og isoleret.
Grunden er på hele 1170 m2 med en
dejlig og lys sydvestvendt have og en skøn
overdækket terrasse på 12 m2 som kan
forlænge de hyggelige aftener.
Huset set indefra
Fra carporten er der indgang til fordelingsgang til husets 3 børneværelser med
tilhørende badeværelse og husets bryggers

Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Type : V164/CA50/OT12

med Mål
plads
: 1:75 til skoletasker og gummistøvler.
Proj. : JSK
Fra gangen
er der forbindelse til husets
store og lyse køkken/alrum med direkte
udgang til terrasser på begge sider af
huset. I køkkenet er der desuden et praktisk
depotrum.Huset har en hyggelig opholdsstue med mange vinduespartier, der sikrer
en masse lys. I forældreafdelingen er der
walk-in og eget badeværelse.

Fakta

10-08-2017 07:46:28, jsk

50 m2 integreret carport
med redskabsrum

Husets gulve
På gulvene i køkken/alrummet, badeværelser, bryggers og gang er der pålagt
klinker i 60x60 - Waterfront. I stuen og
soveværelset samt børneværelserne er der
trægulve.
Lofterne i hele huset er flotte hvide gipslofter og i køkken/alrummet er der akustikplader, der sikrer et godt indeklima.Samtlige
vægge er beklædt med filt.

Mørk mursten fra Randers
Tegl - 434 LAVA

Alt inventar er fra HTH.

Skålofter med akustikfelter
i køkken/alrum

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

Rationel Aura Plus 3 lags
træ/alu vinduer
Overdækket terrasse
Arkitettagrender i zink

Opdelt forældre- og
børneafdeling

