
156 m2
Forskudt vinkelhus med 2 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: Magnesvej 20, 7100 Vejle

MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRELSE

MODELFOTOMODELFOTO



Husbeskrivelse
Meget velbeliggende udstillingshus i Vejle, 
i en udstykning med vægt på grønne områ-
der og let adgang til natur og indkøbsmu-
ligheder. Magnesvej ligger kun få minutters 
kørsel fra Vejle Centrum – men i et utroligt 
naturskønt område tæt på Planetbyen i 
Uhrhøj. 
 
Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt forskudt 
vinkelhus uden udhæng i flotte grålige mur-
sten med brune nuancer fra Strøjer Tegl. 
Huset er med sadeltag, opmurede gavle 
og arkitekttagrender i zink. Vinduerne er 
Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu super 
lavenergivinduer; sorte udvendigt og hvide 
indvendigt. Huset har desuden en 48 m² 
dejlig stor integreret dobbelt carport med 
et stort redskabsrum, hvor gulvet er støbt 
og isoleret. Grunden er på 1130 m² med 
udsigt ud over marker og skov og med en 
dejlig sydvestvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen.

Huset set indefra
Fra husets entré er der direkte adgang til 
bryggers og børneafdelingen med to væ-
relser og badeværelse. Fra entréen er der 
videre adgang til det rummelige køkkenal-

rum, der er husets naturlige samlingsplads 
til hyggestunder, lektielæsning og med god 
plads til gæster. Fra køkken/alrummet er 
der adgang til kontor samt via et skab til 
depotrum med opbevaringsplads til både 
køkkenmaskiner og kolonialvarer. 
I stuen er der flot lysindfald og direkte 
forbindelse til soveværelse med masser 
af skabsplads og badeværelset med den 
dejligt store brusekabine.

Luft, rummelighed & velvære
Der er flotte vinylgulve, dessin Panama 
Oak, MIL-747 i stuen, soveværelset samt i 
husets værelser og kontoret. På gulvene i 
bryggers, køkkenalrum, depot, badeværel-
ser, herunder vægge i bruseniche, er der 
lagt fliser i 60x60 cm. 
I hele huset er der flotte hvide gipslofter og 
i køkkenalrummet er der skrå lofter med 
akustikfelter, der sikrer en optimal akustik 
og et godt indeklima i det store centrale 
rum. Samtlige vægge er beklædt med filt. 
Alt inventar er fra HTH.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt en-
ergiforbrug. Huset opvarmes med fjernvar-
me. 
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REDSKABSRUM
12m² udv.

CARPORT

Alkove
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11.0m²
VÆRELSE

11.0m²
VÆRELSE

8.9m²
KONTOR

14.7m²
SOVEVÆRELSE

5.4m²
BAD

22.0m²
STUE

33.9m²
KØKKEN/ALRUM

8.7m²
ENTRE

6.0m²
BRYGGERS

4.2m²
BAD

3.1m²
DEPOT

156 m2 forskudt vinkelhus

48 m2 integreret 
carport med stort redskabsrum

Flotte mursten 
B546 Taurus fra Strøjer Tegl

Skråloft i 
køkkenalrum med akustiklofter

2 børneværelser og 1 kontor

Rationel Aura Plus 
3 lags træ/alu vinduer

Alkove i alrum

Komplet haveanlæg 
samt belægninger medfølger

Fakta

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

Inspirationshus: Magnesvej 20, 7100 Vejle


