
164 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: Alfabetvej 6, 3600 Frederikssund

PRIS
4.495.000



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 
i gåafstand til Marbæk Strandpark. Her 
er kort afstand til skole, daginstitutioner og  
offentlig transport samt indkøbsmuligheder 
i Nordsjællands største shopping center 
Sillebroen. Transporttiden er ca. 35 min i 
bil til København. 

Huset set udefra
Huset er et flot multifunktionelt vinkelhus op-
ført i flotte blødstrøgne Wienerberger mur-
sten, W453 granit og sorte betontagsten. 
Huset udføres i valmtagsarkitektur med 30 
cm. udhæng, tagrender samt nedløb i stål 
og sålbænke udføres som rulleskifte.
Vinduerne er 3-lags fra Rationel Aura Plus 
træ/alu lavenergi, hvide indvendigt og sort 
noir 2100 udvendigt. 
Huset har en stor integreret dobbelt carport 
inkl. rummeligt redskabsrum med støbt og 
isoleret gulv. Udvendig træværk på red-
skabsrum er grundmalet i sort RAL 9005. 
Grunden er på 888 m2 med en dejlig stor 
sydvestvendt have.

Huset set indefra
Kom tørskoet fra carporten ind i husets 
bryggers med videre adgang til det lyse 

køkken/alrum og husets børneafdeling med 
3 børneværelser og tilhørende badeværel-
se. Husets hjerte er det store lyse køkken/
alrum med åben adgang til stuen og herfra 
videre til forældreafdelingen med sove-
værelse, stor skabsvæg og et tilhørende 
badeværelse. Husets store vinduespartier 
giver en dejlig rumfornemmelse og masser 
af lys.
 
Husets gulve og vægge
Gulve i køkken/alrum/gang, entré/bryg-
gers og begge badeværelser herunder 
vægge i bruseniche er beklædt med fliser. 
Der er lagt flotte Premium XL gulve i laminat 
(Atacamo Oak) i stue, soveværelse samt 
øvrige værelser.
Loftet i hele huset er beklædt med flotte 
hvide gipslofter. Køkken/alrummet er udført 
med et 10 graders skråloft samt akustikfelter 
for at skabe et dejligt indeklima i det store 
centrale rum. Der 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 ener-
giforbrug. Opvarmningen er med naturgas 
og husets energiklasse er 2018.
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48 m2 carport med 
redskabrum 

10 graders ensidig skråloft med 
akustikfelter i køkken/alrum 

Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer

Energiklasse 2018 og naturgas 

Inkl. veletableret haveanlæg 
samt flisebelægning 

Pris: kr. 4.495.000

Fakta

Udstillingshus: Alfabetvej 6, 3600 Frederikssund


