
179 m2
Forskudt længehus 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

Udstillingshus: Solvænget 11, 6091 Bjert
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Meget velbeliggende udstillingshus i en 
attraktiv udstykning omgivet af åbne marker 
i Sdr. Bjert, som er en af Kolding mest 
attraktive beliggenheder blandt børnefami-
lier. I gåafstand fra udstillingshuset ligger 
den velfungerende skole, en integreret vug-
gestue/børnehave, indkøb, busforbindelse, 
idrætsforening med boldbaner, idrætshal 
og rideskole samt meget andet.

Huset set udefra
Udstillingshuset fra Milton huse er et flot og 
funktionelt forskudt længehus bygget med 
den flotte, lyse mursten W105 fra Wiener-
berg og sorte tagsten fra IBF. Huset har et 
flot sadeltag uden udhæng med opmurede 
gavle for et minimalistisk udtryk. Vinduerne 
er fra Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu; 
sorte udvendigt og hvide indvendigt. Der 
er arkitekttagrender i sort zink og en stor 
integreret dobbelt carport med redskabs-
rum, hvor gulvet er støbt og isoleret.

Den tilhørende store grund er på 997 m² 
med en dejlig stor sydvestvendt have. 

Huset set indefra
Lys og rummelighed er nøgleord for dette 
hus, og det er især gældende for det store 

gennemgående køkken/alrum, hvor lyset 
trækker ind fra begge sider af huset via 
de store gulv-til-loft partier og vinduerne. 
Huset har en eftertragtet plantegning og 
indeholder, udover bryggers og stue, 
en børneafdeling med 3 værelser med 
tilhørende badeværelse og en forældreaf-
deling som består af soveværelse og eget 
badeværelse.

Husets gulve
I stuen og soveværelset samt på børnevæ-
relserne er der lagt et meget vedligeholdel-
sesfrit vinylgulv. I alle andre rum er der lagt 
fine klinker på 30x60 cm. Samtlige vægge 
i huset er beklædt med filt og lofterne er 
2-lags gipslofter. I køkken/alrummet og stu-
en er det skrålofter med akustikfelter, som 
sikrer en optimal akustik og dermed et godt 
indeklima i de store centrale rum. 
Alt inventar er fra HTH.

Frisk luft i huset året rundt
Huset har et genindvindingsanlæg, som 
sikrer et perfekt indeklima og lavt energi-
forbrug. Husets energiklasse er 2015 og 
opvarmning med fjernvarme. 
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7.0m²
BRYGGERS

4.1m²
BAD

9.9m²
VÆRELSE

10.7m²
VÆRELSE

10.7m²
VÆRELSE

2.0m²
DEPOT

8.8m²
GANG

37.6m²
KØKKEN/ALRUM

31.9m²
STUE

Limtræ

8.8m²
REDSKABSRUM

37.1m²
CARPORT

16.2m²
SOVEVÆRELSE

9.2m²
BAD

7M-dør

49 m2 integreret carport

Flotte mursten W105 Ingefær 
fra Wienerberger 

Skrå gipslofter med akustikfel-
ter i køkken/alrum

Minimalistisk udtryk med 
sadeltag uden udhæng

Betal først ved indflytning!

Fakta

Projekthus: Hjertegræsbakken 4, 8930 Randers NØUdstillingshus: Solvænget 11, 6091 Bjert


