
MILTON INSPIRATIONSHUS - HUSET ER UNDER OPFØRSEL:  
JULIEHØJ 22, 7120 VEJLE ØST
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Indgang 
til depot

23.3m²
STUE

9.3m²
SOVEVÆRELSE

6.5m²
WALK-IN

6.5m²
WALK-IN

6.1m²
BAD

7.8m²
KONTOR

11.1m²
VÆRELSE

11.1m²
VÆRELSE
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36.3m²
KØKKEN/ALRUM

2.5m²
DEPOT

5.6m²
BAD

7.4m²
BRYGGERS

REDSKABSRUM

CARPORT

9.0m²
ENTRE

Salgspris, incl. grund  

4.395.000.,-
Betal først ved overtagelse

Anders Petersen
Afdelingschef
Kolding, Esbjerg, 
Rødekro
21 54 30 22
ahp@miltonhuse.dk

Jesper Beneé
Byggerådgiver
Kolding
92 82 04 85
jbe@miltonhuse.dk

Don Rasmussen
Byggerådgiver
Kolding
30 73 91 30
dra@miltonhuse.dk

165 m2 2022 4 Ensidig Nej 50 m2 BR18

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Kolding, Sdr. Ringvej 42, 6000 Kolding

Fakta
• Hustype: Vinkelhus (forskudt)

• Mursten: B547 Libra fra Strøjer Tegl.

• Tag: Ensidig taghældning

• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu lav-
energi 3-lags vinduer.

• Lofter: Hvide gipslofter i hele huset. Skrå-
lofter med akustikfelter i køkken/alrum.

• Gulve: Flotte design-akustikgulve Sand 
OAK MIL716 i stuen, soveværelset samt 
i husets værelser og kontor. 60 x 60 cm 
fliser i flot dessin (MIL-7) på gulvene i bryg-
gers, køkken/alrum, depot, badeværelser 
samt vægge i bruseniche.

• Vægge: Beklædt med filt

• Inventar: Lækkert design fra HTH.

• Varmekilde: Energiklasse 2018.

• Opvarmning: Jordvarme.

• Gardiner, alarm, græsplæne, flagstang 
og belægninger medfølger.
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Huset udefra 
Huset er et flot og funktionelt forskudt 
vinkelhus på 165 m² opført med den 
flotte mursten Libra fra Strøjer Tegl. 
Huset er med ensidig taghældning, 
som giver ekstra højde i hele huset, 
specielt i køkkenalrum, hvor der tillige 
er flotte overpartier. Vinduerne er Rati-
onel Aura Plus, 3-lags træ/alu super 
lavenergivinduer; sorte udvendigt og 
hvide indvendigt.

Huset har desuden en 50 m² stor 
integreret dobbelt carport med et 
godt stort redskabsrum, hvor gulvet 
er støbt og isoleret og ydervæggene 
er murede.Grunden er dejlig stor, på 
1124 m² med og huset er placeret 
højt på grunden med en sydvendt 
udsigt og sådan at solen kan nydes 
hele dagen.

Huset indefra
Huset er praktisk indrettet med sepa-
rat børne- og voksenafdeling. Der er 
direkte adgang fra carport til entre 
og bryggers lige ved siden af, så I 
kan komme af med vintertøjet. Gen-
nem børneafdelingen er der adgang 
til det rummelige køkken/alrum, der 
er husets naturlige samlingsplads til 
familiens aktive timer og med god 
plads til mange gæster. I forbindelse 
med køkkenalrummet er der et skjult 
depot/viktualierum og adgang til 
skønt soveværelse med walk-in og 
badeværelse.

I køkkenalrummet er der alkove, så 
familien kan være samlet og hygge 
samtidig med at der laves mad.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsan-
læg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. Huset er 
lavenergihus og opvarmes med 
jordvarme.

JULIEHØJ 22,
7122 VEJLE ØST

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

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 integre-
ret 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.
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