
151 m2
Vinkelhus 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: Nonnedalen 2, 4100 Ringsted

PRIS
3.595.000



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

Husbeskrivelse
Udstillingshuset er centralt beliggende i den 
vestlige del af Ringsted, i en attraktiv og 
børnevenlig udstykning tæt på indkøbsmu-
ligheder, skole, daginstitutioner, skovområ-
de samt et varieret udbud af fritidsaktivite-
ter. Der er nem adgang til motorvej og kort 
afstand til centrum.

Huset set udefra
Flot vinkelhus med sadeltag og opmurede 
gavle i blødstrøgne mursten fra Wienerber-
ger og lerteglsten i naturrød. Rationel Aura 
Plus træ/alu lavenergi 3-lags vinduer, hvide 
indvendigt og mørkegrå udvendigt. 
Huset har en tilhørende stor integreret 
dobbelt carport med muret redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret. Der er 
tagrender og nedløb i stål og alt udvendigt 
træværk er grundmalet; sternen i antracit 
og underbeklædning i hvid. Der er murede 
gavle og søjler ved carport. 
Grunden er på 907 m2 med en dejlig stor 
sydvestvendt have med plads til leg og 
hygge.

Huset set indefra
Hver en kvadratmeter i dette hus er udnyttet 
optimalt og her er plads til hele familien. 
Kom tørskoet fra carporten ind i husets 

rummelige bryggers og herfra videre til 
en lille fordelingsgang med adgang til 
gæstetoilet, et værelse samt husets hjerte; 
det store lyse køkken/alrum. Her er plads 
til både madlavning, familiehygge og 
lektielæsning. 
Huset har store vinduespartier, som sikrer 
et flot lysindfald fra forskellige vinkler og en 
god rumfornemmelse. 

Husets gulve, vægge og lofter
På gulve i bryggers og begge badeværel-
ser herunder vægge i bruseniche er der på-
lagt en lys klinke i 60 x 60 cm. Derudover 
er der flotte laminatgulve –Empire XL – Eg 
Chestnut i køkken/alrum og alle værelser.
Loftet i hele huset er beklædt med flotte hvi-
de gipslofter og køkken/alrummet udføres 
med skråloft samt akustikfelter for at skabe 
et dejligt indeklima i det store centrale rum. 
Det er hvidmalet glasfilt på alle vægge, 
inventar fra HTH og hvidevarer fra bl.a. 
Siemens. 

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt 
energiforbrug. Opvarmningen er med fjern-
varme med veksler og husets energiklasse 
er 2015.
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Teknik
NaturgasFjernvarme

TTVM

Overligger

11.0m²
BRYGGERS

11.4m²
VÆRELSE

11.5m²
VÆRELSE

24.1m²
STUE

12.1m²
SOVEVÆRELSE

31.7m²
KØKKEN/ALRUM

2.0m²
GANG

10.6m²
VÆRELSE

4.4m²
BAD

6.6m²
BAD

REDSKABSRUM
(13 m² Udv.)

Støbt og isoleret gulv

CARPORT

Sag:

Emne: Proj  :

Sags nr.:

Mål   :

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

Energikl.:

Flyer

2015

V151/CA47

11-187

MBH

Nonnedalen 2, 4100 Ringsted

Flyer_18-06-2018_MBH

48 m2 carport med muret
redskabrum 

Gipsloft med akustikfelter i 
køkken/alrum 

Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer

Lerteglsten i naturrød

Inkl. veletableret haveanlæg 
samt flisebelægning 

Betal først ved indflytning!

Fakta

Udstillingshus: Nonnedalen 2, 4100 Ringsted


