
MILTON INSPIRATIONSHUS:  
LUNDBJERGGÅRD 27, 4000 ROSKILDE

HUSET ER SOLGT

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Herlev, Generatorvej 6 st., 2730 Herlev

Opv

Køl

Ovn

VM TT

11.1m²
VÆRELSE

4.0m²
BAD

11.6m²
VÆRELSE

11.6m²
VÆRELSE

39.6m²
KØKKEN/ALRUM

16.6m²
MULTIRUM

24.8m²
STUE

12.3m²
BRYGGERS

8.1m²
ENTRE

6.4m²
BAD 12.9m²

SOVEVÆRELSE
REDSKABSRUM

B
æ

n
k

2.4m²
DEPOT

CARPORT

Fakta
• Hustype: Vinkelhus.

• Mursten: Wienerberger W451 Stål.

• Tag: Sadeltag belagt med blådæmpede 
vingetegl fra Randers tegl.

• Vinduer: Rationel Aura Plus, 3-lags træ/alu 
- sorte udvendigt og hvide indvendigt.

• Lofter: Flotte hvide gipslofter med akustik-
plader i køkken/alrum, hvor der samtidig 
er 15 grader skråloft. 

• Gulve: Flotte trægulve fra Empire Xl – Lami-
nat Eg brun i stue/soveværelse/værelser 
og multirum. Flotte 60 x 60 cm klinker i 
køkken/alrum/gang/depot, bryggers og 
begge badeværelser herunder vægge i 
bruseniche.

• Vægge: Beklædt med filt.

• Inventar: Al er i lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR18.

• Opvarmning: Jordvarme.

192 m2 2020 4 Sadeltag Nej 54 m2 BR18
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Huset udefra 
Flot vinkelhus med sadeltag, uden 
udhæng og med opmurede gavle. 
Huset er på hele 192 m2 og i blød-
strøgne mursten fra Wienerberger. 
Sadeltaget er belagt med blådæm-
pede vingetegl fra Randers tegl og 
der er matchende arkitekttagrender 
og nedløbsrør i sort zink. Vinduerne 
er Rationel Aura Plus træ/alu lavener-
gi 3-lags, hvide indvendigt/sorte 
udvendigt.

Huset har en stor integreret dobbelt 
carport med redskabsrum, hvor der er 
støbt og isoleret gulv. Redskabsrum-
met er med opmuret yderside samt 
opmuret søjle og de øvrige sider er 
med sort træbeklædning og underbe-
klædning i hvid. 

Grunden er på 734 m2 med en 
dejlig stor sydvest vendt have.

Huset indefra
Kom tørskoet fra carporten ind i den 
kombinerede entré/bryggers. Herfra 
er der adgang til voksenafdelingen 
med soveværelse og tilhørende bade-
værelse. Der er yderligere forbindelse 
til husets hjerte; det store lyse gen-
nemgående køkken/alrum med mas-
ser af plads til madlavning, hygge og 
leg. Her er et lækkert depot med flot 
glasvæg/glasdør. Børneafdelingen 
rummer både stort fælles multirum på 
17m2 samt 3 værelser og tilhørende 
badeværelse.  

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsan-
læg, som sikrer et perfekt indeklima 
og lavt energiforbrug. Opvarmning er 
med jordvarme og husets energiklas-
se er BR18.

LUNDBJERGGÅRD 27, 
4000 ROSKILDE

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.


