160 m

2

Vinkelhus med 3 børneværelser og 2 badeværelser
Udstillingshus: Golfvænget 1, 9900 Frederikshavn

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: Golfvænget 1, 9900 Frederikshavn
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Sagsnr. : 10-819
Energikl. : 20XX
Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk

Type : V160/CA46

Byggeadr.

Golfvænget 1, Frederikshavn

Mål : 1:75

Emne

Salgstegning

Proj. : JSK

Husbeskrivelse
Golfparken Frederikshavn er beliggende
i naturskønt område tæt på skoler, dagligvarebutikker og i umiddelbar nærhed af
mange fritidsaktiviteter.
Få minutters gang til Golfparken Frederikshavn, lystbådehavnen Rønnerhavn med
palmestrand og tæt på Frederikshavn
centrum med hyggelige gågader, og stort
udvalg af butikker og restauranter.
Huset set udefra
Rummeligt vinkelhus på stor grund på hele
741 m2 med sydvestvendt terrasse, som
sikrer sol til langt ud på aftenen.
Huset har afvalmet tag og bygget med
mursten fra Støjer Tegl Corona B544.
Vinduerne er 3-lags fra Rationel træ/alu.
Huset set indefra
I dette rummelige vinkelhus på 160 m2, er
der virkelig tænkt over hver m2. Kom tørskoet fra carporten ind i husets bryggers med
videre adgang til det lyse køkken/alrum
og husets seperate børneafdeling med 3
børneværelser og tilhørende badeværelse.
Fra køkken/alrummet er der direkte adgang
til stuen. I forældreafdelingen er der
soveværelse med tilhørende walk-in og
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badeværelse.
Både stue og køkken/alrum har direkte
udgang til haven.
Huset har store vinduespartier, der sikrer
masser af lys og giver god rumfornemmelse.
Alle lofter i huset er flotte hvide gipslofter
med akustikfelter i køkken/alrummet som
giver et godt og behageligt arbejds- og
opholdsrum med plads til hele familien.
Husets gulve
Gulvene i entrè, bryggers, badeværelser,
gang samt køkken/alrum er belagt med
klinker. I værelser, soveværelse og stue er
der laminatgulve.
Inventar fra HTH
Et perfekt indeklima
Huset er som standard altid med varmegenvindingsanlæg, som sikrer et perfekt
indeklima og lavere energiforbrug.
Opvarmningen er med jordvarme..
Huset er energiklasse 2015.

Fakta
46 m2 carport med
redskabrum
Opdelt forældre- og
børneafdeling
Rationel vinduer
3-lags, træ/alu
Mursten fra Støjer Tegl
Corona B544
Gipslofter i hele huset med
akustikfelter i køkken/alrum

