
158 m2
Forskudt vinkelhus med 3 børneværelser 

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 321, 8355 Solbjerg

MODELFOTO MODELFOTO

MODELFOTO



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 multifunktionelt forskudt vinkelhus med 
sadeltag og uden udhæng opført i murste-
nen Wienerberger W105 og med sorte 
betontagsten. Arkitekttagrender og nedløb 
i zink. Vinduerne er 3-lags fra Rationel 
Aura Plus
træ/alu lavenergi, hvide indvendigt og 
sorte RAL 9005 udvendigt.
Huset har en stor integreret dobbeltcarport
inkl. rummeligt redskabsrum med støbt og 
isoleret gulv.
Grunden er på 918 m2 med en dejlig stor 
have med plads til både legeredskaber og 
hyggelige terrassekroge.

Huset set indefra
Kom tørskoet fra carporten og ind i husets
entré som samtidig fungerer som fordelings-
gang til bryggers, gæstetoilet og 2 af 

husets 3 værelser. 
Husets hjerte er det store og lyse køkken/
alrum med depotrum samt direkte adgang
til en stor lys stue kun adskilt af nogle flotte
franske døre. Her er tale om et hus med 
stor fokus på familiens trivsel i en travl
hverdag.

På gulve i køkken/alrum/gang, entré/
bryggers og begge badeværelser er der 
valgt betonfarvede klinker. Der er desuden 
pålagt flotte akustikgulve fra Wicanders i 
Nature Oak i stue og samtlige værelser.

Plads til leg, hygge og lektier
Loftet i hele huset er beklædt med flotte
hvide gipslofter. For at sikre en særlig god
akustik i husets køkken/alrum er her opført
gennemgående skrålofter med akustikpla-
der.
Alle vægge er beklædt med filt og inventar 
er fra HTH mens hvidevarerne er fra
Siemens.

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

Opvarmning er med fjernvarme.
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11.1m²
VÆRELSE

11.1m²
VÆRELSE

8.9m²
KONTOR

2.2m²
DEPOT

13.5m²
SOVEVÆRELSE

6.6m²
BAD

24.0m²
STUE

32.0m²
KØKKEN/ALRUM

7.7m²
GANG

5.2m²
BAD

8.8m²
BRYGGERS

10.6m²
REDSKABSRUM

34.8m²
CARPORT

Sag:

Emne: Proj  :

Sags nr.:

Mål   :

Type :Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk

Energikl.:

Flyer

2015

V158/CA48

11 - 246

KWI/CLCJ

Møddebro Parkvej 321, 8355 Solbjerg

17-05-2018 Tegninger til godkendelse

1:75

48 m2 ntegreret carport med 
redskabsrum

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

udvendigt

Lyse mursten 
Wienerberger W105 

- Ingefær

Stort køkken/alrum med 
gennemgående skråloft med 

akustikfelter
 

Opdelt børne- og 
forældreafdeling

Fakta

Møddebro Parkvej 321, 8355 Solbjerg


