
164 m2
Vinkelhus med 2 værelser, 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: Platan Allé 94, 5750 Ringe

TIL SALG
3.295.000,-

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



Husbeskrivelse
Platan Allé 94 er placeret i den nordlige 
del af Ringe - en meget attraktiv beliggen-
hed med kun ca. 2 km til Ringe centrum. 
Her er ikke langt til hverken børnehave, 
skole eller indkøb. Den smukke natur ligger 
lige uden for døren.
 
Huset set udefra
Dette flotte vinkelhus med udhæng er 
opført med sort betontag, og opmuret i 
mursten fra Strøjer Tegl - Taurus B546. Vin-
duerne er 3-lags Rationel Aura Plus, træ/
alu lavenergi, hvide indvendigt og sorte 
udvendigt.

Huset har en stor integreret dobbeltcarport 
med muret søjle og tilhørende redskabsrum 
med støbt og isoleret gulv. Tagrender og 
nedløb er i sort zink. 

Grunden er på hele 1127 m2 med en 
dejlig stor sydvestvendt have.

Huset set indefra
Kom tørskoet fra carporten ind i husets en-
trè, med en gang der fordeler til husets bør-
neafdeling, der rummer 2 børneværelser, 
kontor, badeværelse og bryggers. Herfra 
er der direkte forbindelse til husets store og 

lyse køkken/alrum med store vinduesparti-
er. Fra køkken/alrummet er der adgang til 
både den store stue og forældreafdelingen 
med soveværelse, walk-in og badeværelse. 
Fra køkken/alrummet er der også direkte 
udgang til en hyggelig sydvestvendt 
terrasse med god plads til grillaftener og 
aftenhygge.
 
Husets gulve, lofter og vægge
I hele huset er lofterne beklædt med flotte 
gipslofter, og i køkken/alrummet er der 
skrålofter. Alt inventar er fra HTH.

På gulve i køkken/alrum, entré, gang, 
bryggers og begge badeværelser er 
der pålagt fliser. Der er flotte laminat 
plankegulve Milano Eg Beige gulve i stuen, 
soveværelset, walk-in, kontoret samt i husets 
værelser.

Frisk luft året rundt
Huset er som standard altid med varme-
genvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavere energiforbrug. Der 
opvarmes med fjernvarme og overholder 
BR2018 energikrav.

Køl Opv
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TT
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12.3m²
VÆRELSE

12.4m²
VÆRELSE

26.6m²
STUE

11.1m²
SOVEVÆRELSE

13.0m²
REDSKABSRUM

Støbt og isoleret gulv

7.0m²
BRYGGERS

4.6m²
BAD

6.4m²
BAD

4.3m²
WALK-IN

1.8m²
DEPOT

8.5m²
ENTRE

6.8m²
KONTOR

35.1m²
KØKKEN/ALRUM

48 m2 integreret 
carport med redskabsrum.

Flotte mursten fra 
Strøjer Tegl - Taurus B546

Rationel Aura Plus 
træ/alu lavenergi 3-lags vinduer 

Skrålofter i køkken/alrum.

Anlagt haveanlæg 
med fliser og rullegræs.

Fakta

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.

Inspirationshus: Platan Allé 94, 5750 Ringe


