
161 m2
Moderne gårdhavehus 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: Stiklingen 11, 5500 Middelfart 



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

Husbeskrivelse
Naturskøn udstykning i Middelfart tæt på 
grønne arealer, indkøb og velfungerende 
stisystemer samt både skole, idrætshal og 
daginstitution inden for 500 m. Desuden 
har man her både Odense, Kolding og 
Vejle inden for 30 min. kørsel. 

Huset set udefra
På Stiklingen 11 tilbyder Milton Huse et 
moderne og funktionelt gårdhavehus på 
161 m2. Huset er muret med flotte mørke 
Lyra mursten fra Strøjer tegl og sort mørtel. 
Huset har ensidig taghældning og taget 
er belagt med sort tagpap med listedæk-
ning. Der er arkitekttagrender i blank zink 
og vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu; hvide indvendigt og sorte 
udvendigt.
Huset har desuden en 48 m2 stor integre-
ret dobbelt carport med redskabsrum, hvor 
gulvet er støbt og isoleret. Alt udvendigt 
træværk at grundmalet.
Grunden er på 867 m2 med en dejlig lys 
sydvestvendt have. 

Huset set indefra
I dette hus kommer du tørskoet fra 
carporten ind i entréen og herfra er der 
adgang til bryggers, husets 3 værelser 

med tilhørende badeværelse. Fra entreen 
kommer man også direkte ind i det store, 
lyse, rummelige køkken/alrum. Akustikfe-
lterne i skråloftet i både stue og køkken/
alrum, sikrer en optimal akustik og et godt 
indeklima i de store centrale rum.
Herfra er også der udgang til terrassen 
og forbindelse til stuen og forældreafde-
lingen med soveværelse, walk-in og eget 
badeværelse. 
Huset har skråloft i hele huset og mange 
store vinduespartier, der sikrer et lyst og 
venligt miljø. Overalt i huset er der hvide 
gipslofter, der bidrager yderligere til det 
lyse og moderne look. 

Luft, rummelighed & velvære
Der er flotte laminat gulve fra Alloc Mohair 
Gray Vintage Oak plank i stuen, sove-
værelse og husets værelser. På gulvene i 
entré, bryggers, køkken/alrum og badevæ-
relser er der lagt klinker i str. 60*60 cm. 
Samtlige vægge er beklædt med glasvæv.
Alt inventar er fra HTH.

Frisk luft uden træk hele året
Huset har et varmegenvindingsanlæg, som 
sikrer et perfekt indeklima og lavt energi-
forbrug. Husets energiklasse er 2015 og 
opvarmning er med fjernvarme.
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KØKKEN/ALRUM
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3.9
WALK-IN

5.9
GANG

48 m2 integreret carport med 
redskabsrum

Rationel Aura Plus 
træ/alu 3 lags vinduer

Arkitekttagrender i zink

Sort tagpap med listedækning

Flotte mørke mursten fra 
Støjer tegl

Alle hårde hvidevarer 
medfølger 

Fakta

Udstillingshus: Stiklingen 11, 5500 Middelfart


