
161 m2
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

Atlasvænge 35, 2750 Ballerup

MODELFOTO

Pris 
4.695.000,-

MODELFOTOMODELFOTO



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

Husbeskrivelse
Huset er velbeliggende i naturskønt områ-
de, i en attraktiv og børnevenlig udstykning 
tæt på den fredede Råmose. Her er kort 
afstand til indkøbsmuligheder i Ballerup 
Centrum med butikscenter, skole, dagin-
stitutioner, offentlig transport og med et 
hyggeligt vandløb, søer og grønne arealer 
er der mulighed for rekreative aktiviteter. 
Her er også nem adgang til motorvejen og 
kun ca. 20 min til København C.

Huset set udefra
Attraktivt gårdhavehus i flotte blødstrøgne 
Wienerberger mursten og sorte betontag-
sten. Huset udføres i valmtagsarkitektur 
med 30 cm. udhæng og tagrender og 
nedløb i stål. Sålbænke udføres som 
rulleskifte og vinduerne er 3-lags Rationel 
Aura Plus træ/alu lavenergi, hvide indven-
digt og sorte udvendigt. 
Huset har en stor integreret dobbelt carport 
inkl. rummeligt redskabsrum med støbt og 
isoleret gulv. 
Her er en overskuelig grund på 621 m2 
med en dejlig sydvendt have samt terrasse.
 
Huset set indefra
Et gårdhavehus er det ideelle hus til 
familien, der gerne vil kunne samles i store 

fællesarealer, hvor der er plads til hyggeli-
ge stunder og samvær. Det store køkken/
alrum med skrålofter er husets hjerte, hvor 
der er adgang til henholdsvis en separat 
forældre- og børneafdeling. 
Med et gårdhavehus får du også fanta-
stiske udendørsarealer med mange små 
kroge og hjørner, hvor det altid er muligt 
at finde et sted med enten sol, læ eller 
skygge. 

Gulve, vægge og lofter
På gulvene i køkken/alrum/gang, bryggers 
og begge badeværelser herunder vægge 
i bruseniche, er der pålagt fliser i 60 x 
60 cm. Der er lagt flotte laminat XL Empire 
Eg Cappaccino gulve i stue og samtlige 
værelser. 
I hele huset er der glasfilt på væggene og 
flotte hvide gipslofter. Der er 10 graders 
gennemgående skrålofter med akustikfelter 
i køkken/alrum. Inventar er fra HTH og 
hvidevarer fra bl.a. Siemens.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt ener-
giforbrug. Endvidere er der tilført solcelle-
anlæg som supplement til opvarmningen 
med fjernvarme. Energiklassen er 2020.
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10.8m²
VÆRELSE

10.8m²
VÆRELSE

3.4m²
WALK-IN

16.6m²
SOVEVÆRELSE

6.5m²
BAD

4.0m²
BAD

29.6m²
KØKKEN/ALRUM

26.7m²
STUE

8.5m²
KONTOR

10.9m²
ENTRE

7.0m²
BRYGGERS
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BRYGGERS

Støbt og isoleret gulv
11 m2 udv.
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Sag:

Emne: Proj  :

Sags nr.:

Mål   :

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

Energikl.:

Salgstegning

2020

G161/CA40

11-270

MLA

Atlasvænge 35, Ballerup

Myndighedssæt til godkendelse_23-05-2018_MLA

 Integreret dobbeltcarport 
med 11 m2 redskabsrum

Blødstrøgne mursten fra 
Wienerberger, W450 Jern

10 graders ensidig skråloft med 
akustikfelter i køkken/alrum 

Komplet haveanlæg med 
belægningssten

Solcelleanlæg

Energiklasse 2020

Betal først ved indflytning!

Fakta

Atlasvænge 35, 2750 Ballerup


