
160 m2
Vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner, pris 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: Arne Jacobsens Vej 5, 4690 Haslev

Pris 
2.995.000,-



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

Husbeskrivelse
Med anlagte søer, stiområder og trælunde 
langs bækken m.m. er der i dette flotte om-
råde lagt stor vægt på det gode miljø og 
integrering af grønne områder. Udstyknin-
gen ligger få minutter fra Haslev centrum, 
med dagligdagens fornødenheder lige 
fra indkøb til restauranter og forretningsliv. 
Udstykningen er forbundet direkte til skoler 
via stisystemer, og endvidere er der med 
den nye tog-linje en transporttid på kun ca. 
40 minutter til København. 

Huset set udefra
Flot og veldisponeret forskudt vinkelhus på 
160 m2 opført i den flotte mursten Corona 
fra Strøjer Tegl. Det flotte sadeltag er be-
klædt med sorte betontegl og vinduerne er 
Rationel Aura plus 3-lags glas i mørkegrå. 
Huset har ståltagrender, opmurede gavle 
og det lille udhæng er dimensioneret for 
optimering af lysindfald.
Huset er opført med integreret dobbelt 
carport påført i husets længderetning og 
med tilhørende redskabsrum med støbt og 
isoleret gulv.

Til huset er der færdigt haveanlæg inkl. 
flisebelagt parkeringsareal/terrasseareal 
og flisegang omkring hele huset.

Huset set indefra
Huset præsenterer en meget alsidig og ef-
terspurgt planløsning. Her er plads til lektier 
og leg på én og samme tid. Huset har 3 
gode værelser og et lækket soveværelse 
med eget badeværelse og walk-in.  
Fra husets entré er der adgang til bryggers 
og husets 2 børneværelser med tilhørende 
toilet/bad. Fra entréen er der endvidere 
adgang til husets store hjerte, i form af et 
voluminøst køkken/alrum. Dette er udført 
med skrålofter med akustikfelter for optimal 
akustik. 

Husets gulve
På gulvene i køkken/alrum, bryggers, 
entre og de 2 badeværelser er der pålagt 
fliser på 60 x 60 cm, og på værelserne, 
soveværelset, og i stuen er der flotte lyse 
laminat plankegulve. 
Der er væghængte toiletter i begge bade-
værelser, og al inventar er lyst og tidløst 
fra HTH.

Perfekt indeklima
Huset er et lavenergi hus med energiklasse 
2015 og et varmegenvendingsanlæg, der 
sikrer et sundt indeklima. Husets primære 
varmekilde består af naturgas.
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Funktionel og alsidig indret-
ning med plads til hele familien

Skrålofter med akustikfelter i 
køkken/alrum

Integreret carport med red-
skabsrum 

Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer

Lyse blødstrøgne mursten fra 
fra Strøjer Tegl - Corona B544

Færdigt haveanlæg inkl. flise-
belagt indkørsel/terrasse

Væghængte toiletter

Fakta
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