
183 m2
Funktionelt 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

 Østerlindparken 50, Lind, 7400 Herning



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

Husbeskrivelse
Huset er opført i det attraktive Lind, lige 
uden for Herning. I dette område er der 
gode sportsfaciliteter, 2 skoler og masser 
af institutioner. Området ved Østerlindpar-
ken forbindes af stisystemer og ligger tæt 
ved både grønne arealer, indkøb og med 
gode busforbindelser til Herning centrum. 

Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt vinkelhus med 
sadeltag uden udhæng. Det er opført i lyse 
mursten fra Wienerberger og arkitekttag-
render i sort zink. Vinduerne er lavenergi 
fra Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu; sorte 
udvendigt og hvide indvendigt. Huset har 
en stor integreret carport med redskabsrum, 
hvor gulvet er støbt og isoleret. Al udvendig 
beklædning er udført i vedligeholdelsesfrie 
materialer. 
Grunden er på 759 m2 med en dejlig stor 
sydvestvendt have og en skøn overdækket 
terrasse på 9 m2, som kan forlænge de 
hyggelige sommeraftener.

Huset set indefra
Her er tale om et hus med stor fokus på 
familiens trivsel i en travl hverdag. Huset 
har dejlige store, lyse rum og husets hjerte 
er det store køkken/alrum med gennemgå-

ende skrålofter. 
I børneafdelingen er der 2 værelser, kontor 
med eget bad samt dejligt multirum. I 
forbindelse med entreen findes et lækkert, 
rummeligt bryggers. Forældreafdelingen 
med soveværelse, walk-in og eget bade-
værelse, udgør sammen med stuen vinklen 
i modsatte ende af huset. 

Lofter, gulve og vægge 
I stuen og soveværelset samt børneværel-
serne er der lagt flotte og meget vedlige-
holdelsesvenlige laminatgulve. På gulvene 
i køkken/alrummet/gang, bryggers og 
badeværelser, herunder væggene i bru-
senicherne, er der lagt 60x60 cm klinker. 
Samtlige vægge er beklædt med filt. I hele 
huset er der opsat flotte hvide Troldtekt 
lofter i 60*120 cm, der sikrer en optimal 
akustik og et godt indeklima i hele huset. 
Alt inventar er fra HTH.

Perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt 
energiforbrug. Huset er bygget efter ener-
giklasse BR2018 og opvarmning er med 
fjernvarme.
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10.5m²
VÆRELSE

10.5m²
VÆRELSE

6.7m²
BAD

6.9m²
WALK-IN

11.3m²
SOVEVÆRELSE

21.4m²
STUE

36.4m²
KØKKEN/ALRUM

7.0m²
BRYGGERS

4.0m²
DEPOT

5.2m²
ENTRE

9.1m²
KONTOR

3.8m²
BAD

14.8m²
MULTIRUM

REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv

CARPORT

9.0m²

OVERDÆKKET
TERRASSE

Sag:

Emne: Proj  :

Sags nr.:

Mål   :

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

Energikl.:

Salgstegning

2018

FV183CA65OT9

11-285

ABS/CLCJ

Østerlindparken 50, 7400 Herning

Myndighedssæt_12-10-18_ABS

64 m2 integreret carport med 
redskabsrum

Flotte blødstrøgne mursten 
W450 Jern fra Wienerberger

Flotte hvide Troldtekt lofter i 
60*120 cm

Opdelt forældre- og 
børneafdeling med multirum

Komplet haveanlæg med belæg-
ningssten medfølger

Betal først ved indflytning

Fakta

Østerlindparken 50, Lind, 7400 Herning


