
206 m2
Forskudt længehus med 3 værelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Milton Huse bygger flotte kvalitetshuse 
til danskerne; 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: Skellet 1,  8382 Hinnerup



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

Husbeskrivelse
Besøg huset på Skellet 1 i Hinnerups nye 
attraktive nybyggerkvarter. Her er alt, hvad 
børnefamilien drømmer om. Skøn natur og 
kort afstand til en god børnehave, skole, 
indkøb, E45 og togforbindelser. 

Huset set udefra
Flot forskudt længehus opført med ensidig 
taghældning og tagpap med listedækning 
og ekstra rejsehøjde på 260 cm. Flotte 
mørke mursten og arkitekttagrender og 
nedløb i sort zink. Vinduerne er 3-lags lav-
energi Rationel Aura Plus, træ/alu, hvide/
sorte. Huset har en stor integreret dobbelt 
carport med ekstra bred muret søjle og til-
hørende redskabsrum med støbt og isoleret 
gulv og selvstændigt cykelskur. Grunden 
er på 1026 m2 med en dejlig sydvestvendt 
have, der inviterer til et aktivt ude-liv.

Huset set indefra
Det indskudte indgangsparti i glas byder 
velkommen til husets store lyse entré med 
ovenlysvinduer, indbyggede skabe og ind-
bygget alkove med bænk. Fra entréen er 
der direkte forbindelse til husets hjerte, det 
lyse køkken-alrum med store vinduespartier 
og ovenlys, der giver rummet liv. Her er 
direkte udgang til en hyggelig morgenter-

rasse plus en stor sydvestvendt overdækket 
terrasse på 24 m² med masser af plads. 
Fra køkken-alrummet er der videre adgang 
til stue- og voksenafdelingen, som er hævet 
i niveau. Stuen har store sydvestvendte vin-
duespartier og en hyggelig vinduesbænk, 
hvorfra man kan nyde den gode udsigt. 
Voksenafdelingen indeholder soveværelse, 
rummeligt walk-in samt et stort smukt bade-
værelse med fritstående badekar. 

Husets gulve og vægge
På gulvene i køkken/alrummet, entrè, gan-
gen, bryggers og begge badeværelser er 
der pålagt flotte mørke 60x60 cm klinker 
med mørke fuger. Der er valgt moderne 
Laminat gulve (Empire XL Eg Brun) i stuen, 
soveværelset, walk-in og i husets værelser. 
Alle lofter er beklædt med flotte Troldtekt 
lofter i hvid, ultrafin, som sikrer en god 
akustik. Alt inventar er i lækkert design fra 
HTH. Amarturer og afløb er udført i børstet 
messing. 
Et perfekt indeklima 
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et lavt energiforbrug og opvarm-
ning er med fjernvarme. Der er solcellean-
læg med tilhørende batteriløsning, der på 
energibesparende vis opsamler solenergi-
en. 
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5.4m²
BAD

11.0m²
VÆRELSE

11.8m²
VÆRELSE

11.8m²
VÆRELSE

13.0m²
ENTRE

41.5m²
KØKKEN/ALRUM

Alkove

8.7m²
BRYGGERS

CYKELSKUR
REDSKABSRUM

12.5m²
SOVEVÆRELSE

10.2m²
BAD

22.4m²

OVERDÆKKET
TERRASSE

CARPORT

4.8m²
DEPOT
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Overligger

Indgang
til depot

4.7m²
WALK-IN

28.6m²
STUE

4.1m²
GANG

1 trin, 20 cm

2 trappe trin
a´ 20 cm

2 trappe trin
a´ 20 cm

Ovenlys
80x80 cm

Ovenlys
90x120 cm

Overparti

Ovenlys
80x80 cm

Skydedør

2 trappe trin
a´ 20 cm

Overdækning

17 m 2 Udv.
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64 m2  integreret carport med 
redskabrum 

 Flotte mursten fra Wiener-
berger – W170 Mink 

 Armaturer i børstet messing.

 Troldtektlofter i hele huset

 Rationel Aura Plus 3 lags 
træ/alu vinduer.

Solcelleanlæg med batteriløs-
ning

BR2018

Inkl. veletableret haveanlæg 
samt flisebelægning medfølger 

Fakta

Udstillingshus: Skellet 1, 8382 Hinnerup


