
165 m2
Forskudt vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Milton Huse bygger gode familiehuse 
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

Inspirationshus: Myntevej 26, 8600 Silkeborg
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Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Husbeskrivelse
Flot inspirationshus i et spændende nyetab-
leret område i Silkeborg. Området er sær-
deles børnevenligt med lukkede stisystemer 
til både skole, børnehave, sportsforening, 
indkøbsmuligheder og skønne grønne 
områder. Huset er beliggende i Gødvad, 
med ca. 5-10 min. kørsel til Silkeborg Midt-
by, og tæt på motorvejen, hvor du kan nå 
Aarhus, Herning og Viborg på 30 min.

Huset set udefra
Huset er et minimalistisk og arkitektonisk 
spændende forskudt vinkelhus med flotte 
mursten, Egernsund Tegl – Cold Hawaii, 
arkitekttagrender og inddækninger i zink. 
Huset er med 3 graders ensidig taghæld-
ning. Vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 
3-lags træ/alu; grå udvendigt og hvide 
indvendigt.
Huset har desuden en 44 m2 integreret 
dobbelt carport med redskabsrum, hvor 
gulvet er støbt og isoleret samt en stor 
overdækket terrasse på hele 14 m2 mod 
syd/vest. Grunden er på 704 m2 med en 
dejlig sydvestvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen.

Huset set indefra
Fra husets entré er der adgang til lukket 

bryggers, depotrum og gæstebadeværelse 
samt 2 børneværelser. Herfra er der videre 
adgang til stort lyst og åbent køkken/alrum 
i åben forbindelse med rummelig stue, 
hvorfra der har udgang til den overdæk-
kede terrasse. Voksenafdelingen rummer 
walk-in og eget badeværelse. 
Den skrå taghældning sikrer et fantastisk 
lysindfald især i det store, lyse køkken/
alrum og i stuen. 

Husets gulve
Der er flotte laminat planke gulve – Milano 
Eg Beige i stuen, soveværelset, kontor samt 
i husets andre værelser. På gulvene i entré/
indgang, bryggers, køkken/alrum, bade-
værelser herunder vægge i bruseniche er 
der lagt lyse klinker i str. 60*60 cm. 
I hele huset er der flotte hvide træbeton 
lofter i ultrafin, der sikrer en optimal akustik 
i hele huset.
Samtlige vægge er beklædt med glasfilt. 
Alt inventar er fra HTH.

Frisk luft i huset året rundt
Huset er med Nilan Comfort 300 varme-
genvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavt energiforbrug. Husets 
energiklasse er 2018 og opvarmning er 
fjernvarme.
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44 m2 integreret carport 
med redskabsrum

14 m2 overdækket terrasse

Rationel Aura Plus 3 lags 
træ/alu lavenergi vinduer

Komplet haveanlæg samt flise-
belægning medfølger

Betal først ved indflytning
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