
167 m2
Bokshus med ensidig taghældning

Se indretningsplaner, pris 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: Klokkeblomsten 25, 7400 Herning



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

Husbeskrivelse
Boligområdet Klokkeblomsten i Snej-
bjerg er placeret i kort afstand til skole, 
svømmehal samt gode indkøbsmuligheder 
og institutioner. Der er desuden et aktivt fri-
tidsliv med gode sportsfaciliteter og andre 
aktiviteter. 
 
Huset set udefra
Her tilbydes et flot bokshus uden udhæng 
med ensidig taghældning og med ekstra 
loftshøjde i køkken/alrummet. Huset er 
opført i den spændende Royal Dawn 
mursten fra Egernsund Tegl og tagpap med 
listedækning samt arkitekttagrender og 
nedløb i sort zink. Vinduerne er fra Rationel 
Aura Plus træ/alu lavenergi 3-lags; hvide 
indvendigt og sorte udvendigt. 
Der medfølger en integreret dobbelt 
carport med redskabsrum, hvor gulvet er 
støbt og isoleret. Alt udvendig træværk er 
desuden grundmalet. 

Grunden er på hele 818 m² med en dejlig 
stor sydvestvendt have med plads til både 
hyggelige timer på terrassen og leg. 

Huset set indefra
Kom tørskoet direkte fra carporten ind i 
husets rummelige bryggers, hvorfra der 

er videre adgang til husets børneafdeling 
med 3 værelser og tilhørende flot toilet/
bad. I centrum af huset ligger det store lyse 
køkken/alrum med ekstra loftshøjde. Her er 
der plads til lektielæsning og familiehygge 
på èn og samme tid. 
Fra stuen med masser af lysindfald er der 
forbindelse til forældreafdelingen med 
soveværelse, walk-in med masser af skabs-
plads og tilhørende badeværelse. Begge 
badeværelser er med væghængte toiletter 
med skjulte cisterner.

Husets gulve, lofter og vægge
På gulve i køkken/alrum/gang, bryggers 
og begge badeværelser herunder vægge 
i bruseniche er der pålagt en grå flise i 
60x60 cm LaFaenza Mixture 60G Mar-
mor. Der er flotte plank laminat Eg Impire 
XL Chestnut MIL-737 med akustisk underlag 
for maksimalt trinlydsdæmpning i værelser, 
stue, soveværelse samt walk-in. Lofter i hele 
huset er med troldtekt og alle vægge er 
beklædt med glasfilt. Al inventar er HTH.

Perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og et lavt 
energiforbrug. Opvarmning er med fjern-
varme og husets energiklasse er 2015.
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Fjernvarme

VÆRELSE
10,8 m²

VÆRELSE
10,8 m²

GANG
3,0 m²

BAD
4,2 m²

BRYGGERS
9,6 m² VÆRELSE

10,6 m²

KØKKEN/ALRUM
42,5 m²

STUE
25,1 m²

SOVEVÆRELSE
11,7 m²

WALK-IN
4,9 m²

BAD
6,0 m²

Køl

Ovn Opv.

REDSKABSRUM
13,0 m2
(udv.)

CARPORT

Vent.

Ovenlys
Oplukkeligt

Glas, H=2050 mm

Væghængt WC
m/ indbygget cist.
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50 m2 integreret carport med 
redskabsrum 

Mørk Royal Dawn blødstrøgne 
mursten fra fra Egernsund 

Tegl -  3.7.34

Sort tagpaptag med liste-
dækning

 Ekstra loftshøjde i køkken/
alrum på 2,95 m

Komplet haveanlæg med 
belægningssten

Betal først ved indflytning!

Fakta

Udstillingshus: Klokkeblomsten 25,  7400 Herning 


