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Vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser
Udstillingshus: Hjertegræsbakken 2, 8930 Randers NØ

MODELFOTO

Personlige huse
bygget med omhu
Milton Huse bygger gode familiehuse
til helt almindelige danskere; komplet
med individuelle løsninger, fast pris og
garanti for færdiggørelsesdato – alt
sammen udført i kvalitetsmaterialer og
af fast tilknyttede håndværkere, som
kender deres opgaver.

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden
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Udstillingshus: Hjertegræsbakken 2, 8930 Randers NØ
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8,1 m²
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Ovn

BAD
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33,0 m²
VÆRELSE
10,7 m²

WALK-IN
7,2 m²
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STUE
26,1 m²

SOVEVÆRELSE
14,0 m²

OVERDÆKKET
TERRASSE

BAD
7,9 m²

Sagsnr. : 10-797
Energikl. : 2015
Plutovej 1 ● 8700 Horsens ● 75 62 43 00 ● www.miltonhuse.dk

Byggeadr.

Hjertegræsbakken 2, 8930 Randers NØ

Emne

Grundplan

Husbeskrivelse
Huset er opført i den attraktive bydel
Dronningborg, der ligger i den nordøslige
del af Randers by. Området er meget
naturskønt og ligger langs Randers Fjord.
Dronningborg er et af kommunens mest attraktive bosætningsområder, tæt ved natur,
institutioner, indkøb, skoler og kun ca.5 km
til Randers Centrum.
Huset set udefra
Huset er et flot og funktionelt vinkelhus
i lyse mursten fra Strøjer Tegl og sorte
tagsten fra IBF. Vinduerne er fra Rationel
Aura Plus, 3-lags træ/alu; sorte udvendigt
og hvide indvendigt.
Huset har desuden en 50 m2 stor integreret
carport med redskabsrum, hvor gulvet er
støbt og isoleret. Alt udvendig træværk er
grundmalet og der brugt vedligeholdelsesfrie 4-kantede stålsøjler i carporten og på
terrassen.
Grunden er på 874 m2 med en dejlig stor
sydvestvendt have og en skøn overdækket
terrasse på 11 m2, som kan forlænge de
hyggelige sommeraftener.

Kontakt os på tel. 7562 4300
eller se mere på miltonhuse.dk

Type : V165/CA48/OT11
Mål : 1:75
Proj. : JSK

Huset set indefra
Villaen har dejlige lyse rum og i stuen og
køkkenalrummet mod syd og vest er der
store gulv-til-loft vinduespartier, der sikrer
en masse lys. I børneafdelingen er der 3
værelser med eget bad og i forældreafdelingen har soveværelset walk-in og eget
badeværelse.
Husets gulve
I stuen og soveværelset samt børneværelserne er der lagt de meget vedligeholdelsesvenlige akustikgulve fra Wicanders. På
gulvene i køkken/alrummet, badeværelser
og bryggers er der lyse klinker.
Samtlige vægge er beklædt med filt.
Lofterne i hele huset er flotte hvide gipslofter og i køkken/alrummet er der skrå lofter
med akustikfelter, der sikrer en optimal
akustik og et godt indeklima i det store
centrale rum.
Alt inventar er fra HTH.
Frisk luft i huset året rundt
Huset er som standard med genindvindingsanlæg, som sikrer et perfekt indeklima
og lavere energiforbrug.
Husets energiklasse er 2015 og opvarmning er med fjernvarme.
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Fakta
48 m2 integreret carport
med redskabsrum
Lyse mursten fra Strøjer Tegl
- B513 Titan
Overdækket terrasse
Skrå gipslofter med akustikfelter i køkken/alrum
Opdelt forældre- og
børneafdeling
Huset er energiklasse 2015
Væghængte toiletter på begge
badeværelser

