
155 m2
Vinkelhus med 3 værelser, 1 kontor 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: Friskbækvej 5, 9800 Hjørring

Inspiration? 
Tjek facebook.com/miltonhuse, Instagram og miltonhuse.dk eller ring til os på tlf. 7562 4300.
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MODELFOTO - HUSET ER UNDER OPFØRELSE



Husbeskrivelse
I denne nye og populære udstykning, Frisk-
bækvej, bliver dette flotte udstillingshus op-
ført. Området er beliggende i cykelafstand 
til bl.a. Bagterpskolen, indkøbsmuligheder, 
daginstitutioner og - ikke mindst - en skøn 
natur med populære løberuter.
 
Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt vinkelhus på 
155 m2, der byder på en veldisponeret 
planløsning og gode materialer. Huset er 
med sorte betontagsten og ståltagrender.
Vinduerne er fra Auraplus, 3-lags træ/alu; 
sorte udvendigt og hvide indvendigt. Huset 
har desuden en 44 m2 stor integreret dob-
belt carport med redskabsrum, hvor gulvet 
er støbt og isoleret. Grunden er på hele 
1.235 m2 med en dejlig solrig have, hvor 
solen og udsigten over marken og naturen 
kan nydes.

Huset set indefra
Fra husets indgang er der direkte adgang 
til børneafdelingen med 3 store og dejlige 
værelser og tilhørende badeværelse samt 
praktisk bryggers med udgang til carpor-
ten.

Herfra er der videre adgang til huset hjer-
terum - det flotte køkken/alrum og herfra 
er der direkte forbindelse til soveværelset, 
hvorder er masser af skabsplads og et 
tilhørende badeværelse. I den rummelige 
stue er der flot lysindfald fra flere vinkler. 

Husets gulve, lofter og vægge
Der er flotte gulve - Tarkett Ask Rumba 
Hvid Matlak i stuen, soveværelset, walk-in 
samt i husets andre værelser. På gulvene 
i bryggers, køkken/alrum, badeværelser, 
herunder vægge i bruseniche, gang og 
depot er der lagt klinker. I hele huset er der 
flotte troldtekt lofter i ekstrem fin, og i køk-
ken/alrummet er der skrå lofter. Samtlige 
vægge er beklædt med glasfilt. Alt inventar 
er fra HTH.

Et perfekt indeklima
I huset er der varmegenvindingsanlæg fra 
Nilan, som sikre et perfekt indeklima og 
lavt energiforbrug. Husets energiklasse er 
2018 og opvarmningen er med fjernvarme.
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Carport

Vinkelhus på 155 m2  
 
44 m2 dobbelt integreret forskudt 
carport med stort redskabsrum

Flotte mursten fra 
B-542 Laika fra Strøjer Tegl

Loftshøjde på ca. 242 cm 

Rationel Aura Plus 3 lags træ/alu 
vinduer

Skråloft i køkken/alrum

Troldtekt lofter i eksterm fin

Glasfilt på vægge

Fakta

Inspirationshus: Friskbækvej 5, 9800 Hjørring

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.


