
170 m2
Vinkelhus med 2 værelser og 2 badeværelser

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: Safranvej 12, 8600 Silkeborg
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Inspiration? 
Tjek facebook.com/miltonhuse, Instagram og miltonhuse.dk eller ring til os på tlf. 7562 4300.



Husbeskrivelse
Her får du ikke bare et nyt hus, men også 
muligheden for at bo i et spændende, 
nyetableret område i Silkeborg. Området 
er særdeles børnevenligt med lukkede stisy-
stemer, der både fører til skole, børnehave, 
sportsforening, indkøbsmuligheder og skøn-
ne grønne områder. Huset er beliggende i 
Gødvad med ca. 5-10 min. kørsel til Silke-
borg Midtby, og ikke langt fra motorvejen, 
hvormed du indenfor ca. 30 min kan nå 
Aarhus, Herning samt Viborg. 
 
Huset set udefra
Huset er et flot vinkelhus med sadeltag 
med ca. 30  cm udhæng og med flotte 
mursten – Twilight fra Egernsund Tegl. 
Vinduerne er fra Rationel Aura Plus, 3-lags 
træ/alu; sorte udvendigt og hvide indven-
digt.
Huset har en 45 m2 integreret carport 
med redskabsrum, hvor gulvet er støbt og 
isoleret.
Grunden er på 978 m2 med en dejlig 
sydvestvendt have, hvor solen kan nydes 
hele dagen.

Huset set indefra
Fra husets entré er der direkte adgang 
til bryggers, fordelingsgang til 2 store 

børneværelser, og et kontor – eller det 
3. børneværelse samt badeværelse med 
bruseniche. Fra gangen træder du direkte 
ind i stort veludstyret køkken/alrum med 
rummeligt depotrum og gennemgående 
skråloft. Fra køkken/alrum er der adgang til 
voksenafdelingen bestående af soveværel-
se, walk-in og eget badeværelse. Yderme-
re rummer huset en dejlig stue med udgang 
til overdækket terrasse mod syd/vest.  

Luft, rummelighed & velvære
Der er flotte laminat planke gulve – Ge-
nova Eg Natur i stuen, soveværelset, walk-
in og i husets værelser. På gulvene i entré/
indgang, bryggers, køkken/alrum, bade-
værelser herunder vægge i bruseniche er 
der lagt lyse klinker i str. 60 x 60 cm. 
I hele huset er der troltekt-lofter, der sikre 
en god behagelig akustik i huset. Samtlige 
vægge er beklædt med glasfilt. Alt inventar 
er fra HTH.

Et perfekt indeklima
Huset er med Nilan Comfort 300 varme-
genvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavt energiforbrug. Husets 
energiklasse er 2018 og opvarmning er 
med fjernvarme. 
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Projektforslag

45 m2 integreret  
carport med redskabsrum

Troltekt-lofter i alle rum

3 børneværelser

Træ/alu lavenergi vinduer 
med 3 lag glas fra Rationel

12 m2 overdækket terrasse

Flotte mursten fra 
Egernsund Tegl - Twilight

Betal først ved indflytning

Fakta

Inspirationshus: Safranvej 12 8600 Silkeborg

Få gardiner eller persienner medfinansieret i dit huskøb
Nu kan du få medfinansieret gardiner og persienner, som en del af dit huskøb hos Milton Huse. Prisen er integreret i den 
samlede byggepris, som et tilbud. Gardinfabrikken kan stå for montering, inden flyttebilen ankommer. 
Det giver mulighed for, at du, som ny husejer, kan fokusere på at sætte møblerne på plads og nyde familiens nye hjem.


