
155 m2
Vinkelhus med 3 børneværelser 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

Møddebro Parkvej 277, 8355 Solbjerg
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Meget velbeliggende udstillingshus på 
et roligt og børnevenligt vænge i den 
nye udstykning i Solbjerg, som i disse år 
oplever en stor tilflytning af ressourcestærke 
børnefamilier. Der er ikke langt til institutio-
ner, skole og indkøbsmuligheder og der er 
et stort udbud af fritidsaktiviteter til børn og 
voksne i området.

Huset set udefra
Flot vinkelhus opført i den lyse musten Wie-
nerberger W450 med sadeltag med et 
lille udhæng og opmurede gavle og sorte 
betontagsten. Tagrender og nedløb i stål.
Husets vinduer er Rationel Auraplus træ/alu 
lavenergi 3-lags vinduer, hvide indvendigt 
og sorte udvendigt. 
Huset har en tilhørende integreret dobbelt 
carport med redskabsrum, hvor der er støbt 
og isoleret gulv. 

Grunden er på 777 m2 med en dejlig stor 
sydvestvendt have.

Huset set indefra
Husets planløsning er blandt kundernes 
favoritter, og den udnytter enhver kvadrat-
meter. 
Her kan i komme tørskoet fra carporten til 

husets bryggers med god plads til barne-
vogn og overtøj. Herfra er der adgang til 
husets børneafdeling med to børneværel-
ser, toilet/bad, kontor og køkken/alrum. 
Køkken/alrummet er med skråloft samt aku-
stikfelter, der giver en god rumfornemmelse.
Herfra er der direkte adgang til forældreaf-
delingen med eget toilet og walk-in, en lys 
stue samt til husets sydvestvendte terrasse. 

Husets Gulve
På gulve i køkken/alrum, gang, bryggers 
og begge badeværelser er der lagt flotte 
grå klinker i 60x60 cm. I husets øvrige 
rum er gulvet et Empire XL - Laminat Eg 
Chestnut. 
Inventar fra HTH.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt 
energiforbrug. 

Opvarmning med fjernvarme. 
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44 m2 integreret carport  
med redskabsrum

Rationel Auraplus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer,
hvide indvendigt og sort 

udvendigt.

Lyse mursten 
Wienerberger W450 

- Jern

Stort køkken/alrum med 
gennemgående skrålofter med 

akustiklofter

Fakta

Møddebro Parkvej 277, 8355 Solbjerg


