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Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Aarhus Sletvej 2F, 8310 Tranbjerg

Fakta
• Hustype: Vinkelhus

• Mursten: Bison B430 fra Strøjer teg.
• Tag: Sadeltag uden udhæng i sorte 

tagsten.

• Vinduer: Mørkegrå fra Rationel Aura Plus 
lavenergi 3-lags vinduer.

• Lofter: Troldtekt lofter i hele huset. Skrålofter 
i køkken/alrum og stue.  

• Gulve: Flotte flotte laminatgulve af typen 
Designkort Montana Oaki stuen, værelser, 
walk-in og soveværelset. . Flotte 60X60 
Daisen Light Grey klinker i bryggers, bade-
værelser, køkken/alrum og depot. 

• Vægge: Porebeton med glasfilt 

• Inventar: Al er i lækkert design fra HTH.

• Varmekilde: Energiklasse BR2018. 

• Opvarmning: Fjernvarme.

159 m2 2021 4

Sadeltag Nej 48 m2 BR2018

 

HUSET ER SOLGT



Huset udefra
Dette flotte Milton Hus er et veludnyt-
tet vinkelhus på 159 m2 med fokus 
på optimering af hver en kvadratme-
ter. Huset har en dobbelt integreret 
carport med isoleret redskabsrum. 

Huset er opført med saddeltag i sorte 
tagsten, murede gavle og bygget 
uden udhæng. Murstenen er Bison 
B430 fra Strøjer tegl. De mørkegrå 
vinduer er fra Rationel med 3-lags 
glas, som sikrer en lav varmeregning. 

Husets grund er på 813 m2 som ska-
ber plads til en stor sydvendt terrasse. 

Huset indefra
Der er direkte adgang fra carpor-
ten til det store praktiske bryggers. 
Børnene har deres egen afdeling 
med 3 gode værelser og badevæ-
relse. I forlængelse af stuen kan en 
overdækket terrasse forlænge en god 
sommeraften.

Køkken-alrummet er ofte familiens 
fortrukne samlingssted, hvor der er 
god plads til leg, lektier og hygge.
Ved hjælp fra de 2 store ovenlys-
vinduer sikres et lækkert lysindfald 
gennem hele dagen.I forlængelse 
af køkkenøen er der et dejligt depot 
med mulighed for ekstra opbevaring. 
Både i køkken-alrummet og i stue er 
der skrålofter med lyse gipslofter og 
akustikfelter. 

 
Et perfekt indeklima 
I alle vores huse er der et ventilations-
anlæg som sikre et optimalt indekli-
ma. Luften kan blive skiftet op til 8 
gange i løbet af et døgn. Derudover 
er der et pollenfilter som også hjæl-
per på denne del.

SEGLAGER 10,
8370 HADSTEN

SCAN KODEN OG 
SE FULD ONLINE-
PRÆSENTATION AF 
INSPIRATIONSHUSET:

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.


