
Priseksempler

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. 

Personlige huse
bygget med omhu

S. 1/2

Inspiration? 
Tjek facebook.com/miltonhuse, Instagram og miltonhuse.dk eller ring til os på tlf. 7562 4300.
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Vinkelhus, 151 m2

MODELFOTO MED TILVALG



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.
Afsat til gardiner/persienner hos Gardinfabrikken: 25.000 kr.

Priser gældende Vest for Storebælt frem til og med den 30. juni 2021. Milton Huse tager forbehold for skrive- og trykfejl. S. 2/2

Alt dette får du:
• Individuel indretning

•  Betal først ved overtagelse/ 
ingen udbetaling

• Fast tilknyttede håndværkere

• Strøm i byggeperioden

• Isolering overholder kravene til BR 2018   
   LE (tidl. BK 2020)

• 2 rækker mursten over vinduer (Huse    
   med udhæng)

• 3 lags Aura+ træ/alu lavenergi vinduer

•  Entrepriseforsikring og forsikring mod 
storm og brand

• Lovpligtig byggeskadeforsikring

•  Mulighed for fast pris på ekstrafundering 
inkl. håndtering af overskudsjord

• Stabilgrus i indkørsel

• Stikledninger til kloak, el og vand

•  Køreplader samt bortskaffelse af  
byggeaffald

• Tomrør til antenne

•  Udvendig stikkontakt og frostfri 
vandhane

•  Jordbundsundersøgelse og evt. 
miljørapport

• Trykprøvning og energimærke

•  Udvendig og indvendig kloak

• Radonsikring

• Afsætning af hus med landinspektør

• Varmegenindvindingsanlæg

• Fjernvarmeinstallation

• Tagrender og nedløb i stål (Huse   
   med udhæng)

•  Arktiekttagrender og nedløb i blank 
zink (Huse uden udhæng)

• Gulvvarme i hele huset med trådløs 
styring

• Betontagsten – flere farver* 
• Gratbånd* 
• Blødstrøgne mursten – stort udvalg

• Væghængt toilet med synlig cisterne

• Linjeafløb i badeværelser

• Hvide gipslofter i hele huset

• Glasvæv på vægge

•  Klinker i entre/bryggers, badeværelser 
og køkkenalrum

• Trægulv i stue, walk-in og soveværelse

• Tæpper i værelser

• Ansøgning om byggetilladelse

• IBS attest

* Ved ensidig taghældning medfølger 
skrålofter i hele huset samt 2-lags tag-pap 

Standard afsat beløb til inventar. 
• HTH            

• Hårde hvidevarer 

Vælg mellem flg. tagtyper:

VALMTAG

1.617.000,-

ENSIDIG TAGHÆLDNING*

1.775.000,-

SADELTAG UDEN UDHÆNG

1.662.000,-

VINKELHUS, 151 M2

           80.000 KR.                            

           23.000 KR.



Priseksempler

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. 

Personlige huse
bygget med omhu

S. 1/2

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

Vinkelhus, 185 m2

MODELFOTO MED TILVALG



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.
Afsat til gardiner/persienner hos Gardinfabrikken: 25.000 kr.

Priser gældende Vest for Storebælt frem til og med den 30. juni 2021. Milton Huse tager forbehold for skrive- og trykfejl. S. 2/2

Alt dette får du:
• Individuel indretning

•  Betal først ved overtagelse/ 
ingen udbetaling

• Fast tilknyttede håndværkere

• Strøm i byggeperioden

• Isolering overholder kravene til BR 2018   
   LE (tidl. BK 2020)

• 2 rækker mursten over vinduer (Huse    
   med udhæng)

• 3 lags Aura+ træ/alu lavenergi vinduer

•  Entrepriseforsikring og forsikring mod 
storm og brand

• Lovpligtig byggeskadeforsikring

•  Mulighed for fast pris på ekstrafundering 
inkl. håndtering af overskudsjord

• Stabilgrus i indkørsel

• Stikledninger til kloak, el og vand

•  Køreplader samt bortskaffelse af  
byggeaffald

• Tomrør til antenne

•  Udvendig stikkontakt og frostfri 
vandhane

•  Jordbundsundersøgelse og evt. 
miljørapport

• Trykprøvning og energimærke

•  Udvendig og indvendig kloak

• Radonsikring

• Afsætning af hus med landinspektør

• Varmegenindvindingsanlæg

• Fjernvarmeinstallation

• Tagrender og nedløb i stål (Huse   
   med udhæng)

•  Arktiekttagrender og nedløb i blank 
zink (Huse uden udhæng)

• Gulvvarme i hele huset med trådløs 
styring

• Betontagsten – flere farver* 
• Gratbånd* 
• Blødstrøgne mursten – stort udvalg

• Væghængt toilet med synlig cisterne

• Linjeafløb i badeværelser

• Hvide gipslofter i hele huset

• Glasvæv på vægge

•  Klinker i entre/bryggers, badeværelser 
og køkkenalrum

• Trægulv i stue, walk-in og soveværelse

• Tæpper i værelser

• Ansøgning om byggetilladelse

• IBS attest

* Ved ensidig taghældning medfølger 
skrålofter i hele huset samt 2-lags tag-pap 

Standard afsat beløb til inventar. 
• HTH            

• Hårde hvidevarer 

Vælg mellem flg. tagtyper:

VALMTAG

1.849.000,-

ENSIDIG TAGHÆLDNING*

2.043.000,-

SADELTAG UDEN UDHÆNG

1.894.000,-

VINKELHUS, 185 M2

           85.000 KR.                            

           24.000 KR.


