
192 m2
Flot 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

 Inspirationshus: Lundbjerggård 27, 4000 Roskilde

Pris 
5.895.000,-



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

Husbeskrivelse
Huset er centralt beliggende i Vindinge, 
i en attraktiv og naturskøn udstykning tæt 
på indkøbsmuligheder, skole, dagsinstituti-
oner og varieret udbud af fritidsaktiviteter. 
Her er mindre end tre minutter til Holbæk 
motorvejen.

Huset set udefra
Flot vinkelhus med sadeltag, uden udhæng 
og med opmurede gavle. Huset er på 
hele 192 m2 og i blødstrøgne mursten fra 
Wienerberger. Sadeltaget er belagt med 
blådæmpede vingetegl fra Randers tegl 
og der er matchende arkitekttagrender og 
nedløbsrør i sort zink. Vinduerne er Rationel 
Aura Plus træ/alu lavenergi 3-lags, hvide 
indvendigt/sorte udvendigt.
Huset har en stor integreret dobbelt carport 
med redskabsrum, hvor der er støbt og 
isoleret gulv. Redskabsrummet er med 
opmuret yderside samt opmuret søjle og de 
øvrige sider er med sort træbeklædning og 
underbeklædning i hvid. 
Grunden er på 734 m2 med en dejlig stor 
sydvest vendt have. 

Huset set indefra
Kom tørskoet fra carporten ind i den 
kombinerede entré/bryggers. Herfra er der 

adgang til voksenafdelingen med sovevæ-
relse og tilhørende badeværelse. Der er 
yderligere forbindelse til husets hjerte; det 
store lyse gennemgående køkken/alrum 
med masser af plads til madlavning, hygge 
og leg. Her er et lækkert depot med flot 
glasvæg/glasdør. Børneafdelingen rummer 
både stort fælles multirum på 17m2 samt 3 
værelser og tilhørende badeværelse.  

Husets gulve. lofter og vægge
På gulve i køkken/alrum/gang/depot, 
bryggers og begge badeværelser herun-
der vægge i bruseniche er der pålagt en 
flot flise i 60 x 60 cm. Det er en italiensk 
fabrikeret flise med et mørkt udseende ”blå-
sort” rust og som ligges i basalt fuge. Der 
er lagt flotte trægulve fra Empire Xl – Lami-
nat Eg brun i stue/soveværelse/værelser 
og multirum. Loftet i hele huset er beklædt 
med flotte hvide gipslofter med akustik-
plader i køkken/alrum, hvor der samtidig 
er 15 grader skråloft. Væggene er med 
glasfilt i hele huset. Inventar fra HTH.

Perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt ener-
giforbrug. Opvarmning er med jordvarme 
og husets energiklasse er BR2018.
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11.1m²
VÆRELSE

4.0m²
BAD

11.6m²
VÆRELSE

11.6m²
VÆRELSE

39.6m²
KØKKEN/ALRUM

16.6m²
MULTIRUM

24.8m²
STUE

12.3m²
BRYGGERS

8.1m²
ENTRE

6.4m²
BAD 12.9m²

SOVEVÆRELSE
REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv
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2.4m²
DEPOT

54 m2 integreret carport med 
redskabsrum 

Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3 lags vinduer

Blødstrøgne mursten fra fra 
Wienerberger - W451 Stål

Skrålofter med akustikfelter i 
køkken/alrum

Lækkert multirum på 17 m2 

Blådæmpede vingetegl fra 
Randers Tegl

Fakta

Inspirationshus: Lundbjerggård 27, 4000 Roskilde


