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Forskudt længehus med 3 værelser og 2 badeværelser
Udstillingshus: Hvalfisken 4, 7500 Holstebro

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.

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Projekthus:
Hjertegræsbakken
4, 8930
Randers NØ
Udstillingshus:
Hvalfisken 4, 7500
Holstebro
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Hvalfisken 4, 7500 udstillingshus
Holstebro
Sag:velbeliggende
Flot og
i det
Salgstegning
Emne:
nye Hornshøj mellem Holstebro og Mejrup.
Her er anlagt både en flot sø og gode
stisystemer, herunder bl.a. gode cykelstier
til både Holstebro og Mejrup. Den attraktive og børnevenlige udstykning er tæt på
indkøbsmuligheder, skole, daginstitutioner
samt et varieret udbud af fritidsaktiviteter.
Hvalfisken ligger med kort afstand til
bymidten mod vest og den kommende
Holstebro-motorvej mod øst.
Huset set udefra
Udstillingshuset fra Milton huse er et funktionelt forskudt længehus opført i mursten
fra Wienerberger, W451. Huset har et flot
sadeltag uden udhæng med opmurede
gavle for et minimalistisk udtryk. Der er
sorte tagsten med fuglegitter samt arkitekttagrender og nedløb i sort zink. Vinduerne
er fra Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu;
sorte udvendigt og hvide indvendigt. Der
medfølger en integreret dobbelt carport på
46 m² med redskabsrum, hvor gulvet er
støbt og isoleret.
Den tilhørende store grund er på hele
1027 m² med en dejlig stor sydvestvendt
have.

Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk
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2015
Huset
set indefra
FL179/CA49
MålLys
: og rummelighed er nøgleord for dette
CLCJ/JSK
Proj :
hus, og det er især gældende for det store
gennemgående køkken/alrum, hvor lyset
trækker ind fra flere sider af huset via de
store gulv-til-loft partier. Huset indeholder,
udover køkken/alrum, bryggers og stue,
en børneafdeling med 3 værelser med
tilhørende badeværelse og en forældreafdeling, som består af soveværelse og eget
badeværelse.
Energikl.:
Type :

Husets gulve
I stuen og soveværelset samt på værelserne er der lagt flotte vedligeholdelsesfrie
laminatgulve med akustisk underlag for
maksimalt trinlydsdæmpning. I alle andre
rum inkl. vægge i bruseniche er der lagt
flotte klinker på 60x60 cm. Samtlige
vægge er beklædt med filt og lofterne i
køkken/alrum og stue er Rockfon Blanka
mens det i resten af huset er 2-lags gipslofter. I køkken/alrummet er der skrålofter. Alt
inventar er fra HTH.
Frisk luft i huset året rundt
Huset har et genindvindingsanlæg, som
sikrer et perfekt indeklima og lavt energiforbrug. Husets energiklasse er 2015 og
varmekilden er fjernvarme.

Fakta
46 m2 integreret carport
Flotte mursten fra
Wienerberger - W451
Loftshøjde i hele huset
ca. 242 cm.
Væghængte toiletter med skjult
cisterne
Komplet haveanlæg med
belægningssten
Betal først ved indflytning!

