170 m

2

Flot vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser
Inspirationshus: Hjortetakken 70, 5250 Odense SV

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 plantegning og flere detaljer på bagsiden

Inspirationshus: Hjortetakken 70, 5250 Odense SV.
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Husbeskrivelse
Huset er placeret i det attraktive Bellinge, i
den sydvestlige del af Odense – en meget
attraktiv beliggenhed med kun ca. 10 km
til Odense centrum. Området er del af
Bellinge Fælled, hvor der er lagt stor vægt
på naturen og hele det naturskønne kvarter
bliver fyldt med rekreative områder, søer,
naturlegepladser og grønne områder.
Her er kort afstand til børnehave, skole,
idrætsfaciliteter og indkøb.
Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt hus opført i
mursten fra Wienerberger – W447, Flint.
Huset er med valmtag, lille udhæng og
ståltagrender. Vinduerne er af mærket
Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu, sorte
udvendigt og hvide indvendigt.
Huset har en 48 m2 stor integreret dobbelt
carport, med et dejligt redskabsrum som
har støbt og isoleret bund.
Grunden er på 600 m2 med en dejlig og
sydvest have, hvor solen kan nydes dagen
lang.
Huset set indefra
Kom tørskoet fra carporten og ind i husets
bryggers, hvorfra der er direkte adgang til
husets store køkken/alum. Køkkenet har en

stor køkkenø samt lækre overnlysvinduer fra
Velux med regnsensor og fjernbetjening.
Fra køkken/alrum met er der adgang til
husets børneafdeling med 3 værelser på
hver ca. 12 m² og børne/gæstetoilet.
I husets vinkel er forældreafdelingen med
walk-in og stuen med udgang til overdækket terrasse placeret.
Husets gulve. lofter og vægge
På gulvene i bryggers, køkken/alrum og
begge badeværelser er der lagt store grå
60*60 cm klinker.
I stuen, soveværelse, walk-in, og børneværelser er der flotte laminatgulve, Eg Elegant.
Der er fuldspartlede hvidmalede gipslofter
overalt, med fokus på en god akustik i køkken/alrum og stue. Alle indvendige vægge
er beklædt med filt og hvidmalet.
Flot inventar fra HTH og alt i hvidevarer.
Væghængte toiletter og smalle aflange
gulvafløb i begge brusenicher.
Perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg,
som sikrer et perfekt indeklima og lavt
energiforbrug. Husets energiklasse er BR18
og opvarmes med fjernvarme.

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

BAD
9.3m²

Fakta
48 m2 integreret dobbelt
carport med redskabsrum
10 m2 overdækket terrasse
Rationel Aura Plus træ/alu
lavenergi 3 lags vinduer
Flotte mursten fra Wienerberger W447 Flink
Hvidmalede gipslofter i hele
huset samt filt på alle vægge
Velux ovenlysvinduer

