
164 m2
Vinkelhus med 3 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: Kærsagrene 4, 4700 Næstved

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

HUSET ER 
SOLGT



Husbeskrivelse
Dette top moderne Milton Hus er belig-
gende i Næstved nord-området, i en ny 
og attraktiv udstykning tæt på indkøbsmu-
ligheder via Sydsjællands største shopping 
center – nemlig Næstved storcenter, der 
indeholder 65 special butikker samt Bilka. 
Udstykningen ligger tæt på ZBC Næstved 
samt en af byens meget eftertragtet 
folkeskoler, daginstitutioner, to skovområder 
såsom Herlufsholmskoven. Herunder tæt 
på Herlufsholm kostskole, hvor der også er 
et varieret udbud af fritidsaktiviteter. 

Fra inspirationshuset er der desuden nem 
adgang til motorvejen samt omfartsvejen til 
Slagelse og Ringsted og det eftertragtede 
Karrebæksminde strand. 
 
Huset set udefra
Huset er et stilrent vinkelhus på 164 m2 
i blødstrøgne mursten 2.1.64 Limoux fra 
Egernsund Tegl og sorte betontagsten. 
Vinduerne er Rationel Aura Plus træ/alu 
lavenergi 3-lags vinduer, hvide indvendigt 
og mørkegrå udvendigt. Der er desuden 
også en stor integreret dobbelt carport 
med redskabsrum, hvor der er støbt og 
isoleret gulv. 
Tagrender og nedløb er i stål, og alt 

udvendig træværk er grundmalet, stern og 
redskabsrum i sort og underbeklædning i 
hvid. Vedligeholdelsesfri 4-kantede galvani-
seret stålsøjle ved carporten. 

Grunden er på hele 970 m2 med en skøn 
stor sydvestvendt have, hvor solen kan 
nydes hele dagen.

Huset set indefra
I køkkenalrum, entré, gang, bryggers og 
begge badeværelser, herunder vægge i 
bruseniche, er der lagt 60x60 cm klinker 
med Manhattan fuge. Lofterne i hele huset 
er beklædt med hvide gipslofter, og med 
akustiklofter samt lofthældning i køkkenal-
rum, for en ekstra god akustik i det store 
rum. Alle vægge er beklædt med glasfilt. 
Flotte laminatgulve Genova Eg Natur i 
soveværelse, walk-in, kontor, værelser 
og stue. Al inventar er fra HTH samt 
væghængte toiletter med skjult cisterne og 
gulvvarme i hele huset.

Et perfekt indeklima
Huset er som standard altid med varme-
genvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavere energiforbrug. Op-
varmning er Naturgas. Husets energimær-
ke er A2018.

Overligger

Overligger

Køl

Opv

Ovn

TT

VM

12.2m²
VÆRELSE

12.2m²
VÆRELSE

26.6m²
STUE

11.1m²
SOVEVÆRELSE

REDSKABSRUM
13.0 m² Udv.

Støbt og isoleret gulv

CARPORT
7.0m²

BRYGGERS
4.6m²
BAD

6.5m²
BAD

4.3m²
WALK-IN

1.8m²
DEPOT

3.9m²
ENTRE

6.8m²
KONTOR

33.0m²
KØKKEN/ALRUM

7.0m²
GANG

God planløsning fordelt på 164m²

48 m² integreret 
carport med redskabsrum

Skråloft i køkken-
alrum med akustiklofter 

Væghængte toiletter 
med skjult cisterne

4 Solceller på taget

Rationel Aura Plus 
3 lags træ/alu vinduer

Komplet haveanlæg 
samt belægninger medfølger

Fakta

Inspirationshus: Kærsagrene 4, 4700 Næstved

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.


