Priseksempler
Vinkelhus, 151 m2
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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.
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Sagsnr. : 000000
Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk

Type : V151

Byggeadr.

Adresse

Mål : 1:75

Emne

Grundplan

Proj. : XXX

Se priser og flere detaljer på bagsiden
Priserne er gældende til og med 31.03.2019 og er gældende Vest for Storebælt
Milton Huse tager forebehold for skrive- og trykfejl.

5060

9540

VINKELHUS, 151 M2

Vælg mellem flg. tagtyper:
VALMTAG

SADELTAG

1.570.000,-

1.615.000,-

ENSIDIG TAGHÆLDNING*

1.721.000,-

Alt dette får du!
• Individuel indretning

•B
 etal først ved overtagelse/
ingen udbetaling
• Fast tilknyttede håndværkere
• Isolering overholder kravene til BR 2018
LE (tidl. BK 2020)
• 2 rækker mursten over vinduer
• 3 lags Aura+ træ/alu lavenergi vinduer
•E
 ntrepriseforsikring og forsikring mod
storm og brand

•K
 øreplader samt bortskaffelse af
byggeaffald

• Betontagsten – flere farver

• Tomrør til antenne

• Blødstrøgne mursten – stort udvalg

• Udvendig stikkontakt og frostfri
vandhane

• Linjeafløb i badeværelser

• Jordbundsundersøgelse og evt.
miljørapport

• Glasvæv på vægge

• Trykprøvning og energimærke
• Udvendig og indvendig kloak
• Radonsikring
• Afsætning af hus med landinspektør

• Lovpligtig byggeskadeforsikring

• Varmegenindvindingsanlæg

•M
 ulighed for fast pris på ekstrafundering
inkl. håndtering af overskudsjord

• Fjernvarmeinstallation

• Stabilgrus i indkørsel

• Gulvvarme i hele huset med trådløs
styring

• Stikledninger til kloak, el og vand

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

• Tagrender og nedløb i stål

• Gratbånd

• Hvide gipslofter i hele huset
• Klinker i entre/bryggers, badeværelser
og køkkenalrum
• Trægulv stue, walk in og soveværelse
• Tæpper i værelser
• Ansøgning om byggetilladelse
• IBS attest

*

Ved ensidig taghældning medfølger
skrålofter i hele huset samt 2-lags tag-pap
på taget.

Priseksempler
Vinkelhus, 185 m2
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Personlige huse
bygget med omhu
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.
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Se priser og flere detaljer på bagsiden
Priserne er gældende til og med 31.03.2019 og er gældende Vest for Storebælt
Milton Huse tager forebehold for skrive- og trykfejl.
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Stue
24.4
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17.2

Værelse
10.9

VINKELHUS, 185 M2

Vælg mellem flg. tagtyper:
VALMTAG

SADELTAG

1.792.000,-

1.847.000,-

ENSIDIG TAGHÆLDNING*

1.987.000,-

Alt dette får du!
• Individuel indretning

•B
 etal først ved overtagelse/
ingen udbetaling
• Fast tilknyttede håndværkere
• Isolering overholder kravene til BR 2018
LE (tidl. BK 2020)
• 2 rækker mursten over vinduer
• 3 lags Aura+ træ/alu lavenergi vinduer
•E
 ntrepriseforsikring og forsikring mod
storm og brand

•K
 øreplader samt bortskaffelse af
byggeaffald

• Betontagsten – flere farver

• Tomrør til antenne

• Blødstrøgne mursten – stort udvalg

• Udvendig stikkontakt og frostfri
vandhane

• Linjeafløb i badeværelser

• Jordbundsundersøgelse og evt.
miljørapport

• Glasvæv på vægge

• Trykprøvning og energimærke
• Udvendig og indvendig kloak
• Radonsikring
• Afsætning af hus med landinspektør

• Lovpligtig byggeskadeforsikring

• Varmegenindvindingsanlæg

•M
 ulighed for fast pris på ekstrafundering
inkl. håndtering af overskudsjord

• Fjernvarmeinstallation

• Stabilgrus i indkørsel

• Gulvvarme i hele huset med trådløs
styring

• Stikledninger til kloak, el og vand

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

• Tagrender og nedløb i stål

• Gratbånd

• Hvide gipslofter i hele huset
• Klinker i entre/bryggers, badeværelser
og køkkenalrum
• Trægulv stue, walk in og soveværelse
• Tæpper i værelser
• Ansøgning om byggetilladelse
• IBS attest

*

Ved ensidig taghældning medfølger
skrålofter i hele huset samt 2-lags tag-pap
på taget.

