
164 m2
Vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Personlige huse
bygget med omhu
Hos Milton Huse får du det hus, du 
drømmer om. Vi tegner og bygger 
personlige huse med omhu, prioriterer 
individuelle løsninger og garanterer dig 
en fast pris. 
Håndværkerne er fast tilknyttet Milton 
Huse og sikrer, at du og familien 
får højeste kvalitet i byggeriet og 
processen frem til nøgleoverdragelse. 
Velkommen hjem. 

Inspirationshus: Erisvænget 34, 6710 Esbjerg
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Husbeskrivelse
Meget velbeliggende inspirationshus i 
udstykning med vægt på grønne områder 
og respekt for den eksisterende natur.
Sønderris er kendt for at være et meget 
børnevenligt kvarter med rigtig gode stisy-
stemer til både skole og til fritidsaktiviteter. 
Du kommer samtidig til at bo i kort afstand 
til både offentlig transport og indkøb ved 
Fakta og REMA1000.
 
Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt vinkelhus 
uden udhæng i flotte lyse mursten fra 
Egernsund – 2.1.65 Antibes. Huset er med 
sadeltag, opmurede gavle, sorte tagsten 
og matchende arkitekttagrender i sort zink. 
Vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 3-lags 
træ/alu; sorte udvendigt og hvide indven-
digt.
Huset har desuden en 48 m2 stor integreret 
dobbelt carport med redskabsrum, hvor 
gulvet er støbt og isoleret.
Grunden er på 955 m2 med en dejlig 
sydvestvendt have, hvor solen kan nydes 
hele dagen.

Huset set indefra
Fra entréen er der direkte adgang til det 
lækre, store, lyse køkken/alrum, der er 

forbundet med stuen. Fra køkkenet er der 
desuden udgang til terrassen.
Fra køkken/alrummet er der adgang til for-
ældreafdelingen bestående af soveværelse 
med dejligt walk-in og eget badeværelse.
Fra køkken/alrummet er der også direkte 
udgang til en hyggelig sydvestvendt terras-
se med god plads til hygge og leg. 

Husets gulve og lofter
Der er flotte laminat – Milano Eg Beige 
gulve i stuen, soveværelset, walk-in samt 
i husets værelser og kontor. På gulvene i 
entré, bryggers, køkken/alrum, depot og 
badeværelser herunder vægge i bruseni-
che er der lagt lyse klinker i str. 60*60 cm. 
I hele huset er der flotte hvide ultrafine 
træbetonlofter og i køkken/alrummet og 
stue er der 15 graders skrålofter. 
Troldtektlofterne er med til at sikre en 
optimal akustik og et godt indeklima i hele 
huset. Samtlige vægge er beklædt med 
glasfilt. Alt inventar er fra HTH. 

Et perfekt indeklima
Huset er som standard med varmegenvin-
dingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. 
Huset opvarmes med fjernvarme og energi-
klassen er BR2018. 
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12.3m²
VÆRELSE

12.3m²
VÆRELSE

6.9m²
BRYGGERS

4.5m²
BAD

6.9m²
KONTOR

10.6m²
ENTRE

31.8m²
KØKKEN/ALRUM

11.3m²
SOVEVÆRELSE

4.3m²
WALK-IN

2.2m²
DEPOT

6.6m²
BAD

Redskabsrum
støbt + isoleret gulv

13 m² udv.

CARPORT

25.4m²
STUE

48 m2 integreret 
caport med redskabsrum

Flotte mursten fra 
Egernsund Tegl  2.1.65 Antibes

Skrålofter i 
køkken/alrum og stue

Rationel Aura Plus 
træ/alu lavenergi 3-lags vinduer

Opdelt børne- 
og forældreafdeling

Fakta

Inspirationshus: Erisvænget 34, 6710 Esbjerg

Inspiration? 
Tjek facebook.com/miltonhuse, Instagram og miltonhuse.dk eller ring til os på tlf. 7562 4300.


