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 165 m2 2022 5 Ensidig Nej 48 m2 BR18

Fakta
• Hustype: Forskudt vinkelhus.

• Mursten:Strøjer B542 Laika med grå 
standard fuge.

• Tag: Ensidig taghældning 5 grader med 
skrålofter indvendig

• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu, hvide 
indvendigt og mørkegrå noir 2100 Sablé 
udvendigt.

• Lofter: Troltekt lofter i hele huset. Skrålofter 
i hele huset.

• Gulve: Flotte laminatgulve plankegulve i 
stuen, soveværelse og børneværelser.  
Flotte grå/brune 60X60 klinker i bryg-
gers, køkken/alrum og begge badevæ-
relser.

• Inventar: Lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: 2018.

• Opvarmning: Fjernvarme.

• Væghængte toiletter og smalle aflange 
gulvafløb i begge brusenicher.
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Huset udefra 
Huset er et flot og funktionelt forskudt 
vinkelhus på 165 m² i 1 fulde plan. 

Det er opført i mursten fra Strøjer 
B542 Laika med grå standard fuge.

Vinduerne er af mærket Rationel Aura 
Plus, 3-lags træ/alu, sorte udvendigt 
og hvide indvendigt.

Huset har en 48 m² stor integreret 
dobbelt carport, med et dejligt 
redskabsrum som har støbt og isoleret 
bund. 

Grunden er på 744 m² med en dej-
lig og sydvest have, hvor solen kan 
nydes dagen lang.

Huset indefra
Fra husets entre er der direkte ad-
gang til husets store køkken/alrum. 
Køkkenet har en stor vaskeø og et flot 
og veludstyret køkken. 

Fra entre er der adgang til husets 
børneafdeling med 2 værelser over 
11 m² samt kontor /gæsteværelse 
på 10,4 m samt børne/gæstetoilet.

I husets modsatte ende, er forældreaf-
deling med eget badeværelse.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsan-
læg, som sikre et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. Husets ener-
giklasse er BR18 og opvarmes med 
fjernvarme.

SELLERIHAVEN 18, 
5320 AGEDRUP

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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