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Ingefærbakken 12, 8930 Randers NØ

175 m2 arkitekttegnet hus med
ensidig taghældning
Vi byder dig velkommen ind i et anderledes hus, hvor vi har lagt stor fokus på
opbevaringsplads, og på at udnytte alle rumme optimalt.
Når du ankommer til huset, bliver du først mødt af carporten, hvorfra
du kan gå tørskoet ind i den rummelige entré. Fra entréen er der
adgang videre ind til husets bryggers, som vi har indrettet med en
hævet vaskemaskine og tørretumbler samt en skabsvæg til teknik
og opbevaring.
Fra entréen har du også udkig ind til det store og lyse køkken/
alrum, hvor man virkelig kan mærke effekten af den ensidige
taghældning, som vi har valgt i dette hus. Køkkenet består af en
kogeniche med indbygget emhætte, en skabsvæg med indgang
til det skjulte depotrum samt en stor køkkenø med vask og en
masse opbevaringsplads. På hver sin side af køkkenøen har vi lavet
ovenlysvinduer, som giver god mulighed for udluftning på de varme
dage.
Bag køkkenet ligger den uforstyrrede voksenafdeling bestående
af et soveværelse, et walk-in-closet og et badeværelse, hvori vi har

lavet en siddebænk, shampoohylde og et væghængt toilet med skjult
cisterne.
Fra køkken/alrummet har du adgang videre ind til børneafdelingen.
Fordelingsgangen i børneafdelingen har vi indrettet med fire
indbyggede skabe, for at give rummet flere funktioner end bare
gennemgang ind til de tre gode børneværelser og husets sidste
badeværelse.
I børnebadeværelset har vi lavet en anderledes løsning med et
ovenlysvindue samt en opbevaringshylde langs den ene væg, hvor
du kan have håndklæder, planter og pynteting stående.
Til sidst i huset ligger opholdsstuen med flere store vinduespartier
ud mod både haven og terrassemiljøet. Stuens placering gør,
ligesom voksenafdelingen, at den ligger fredeligt og uforstyrret, da
der ikke er gennemgang til flere rum herfra.

Hybel har budt mere end 1.500 familier ”Velkommen hjem”, siden vi startede i 2016.
Det gør os til en af Danmarks største husbyggere. Fordi vi tegner, beregner og bygger
danskernes nye hjem fra bunden - hver gang - har vi aldrig bygget to huse, der er ens.
Med erfarne medarbejdere, et solidt økonomisk fundament og uden urealistiske frapriser, er vi det sikre valg, når jeres boligdrøm skal gøres til virkelighed.
Bliv inspireret til at bygge nyt på hybelhuse.dk eller kontakt os på 7560 1070

Der tages forbehold for tryk- og slåfejl.

Hjem
til mere!

Ingefærbakken 12, 8930 Randers NØ

Fakta
Hustype
Arkitekttegnet hus
Areal bolig/grund
175m2 / 850 m2
Carport
45 m2
Overdækket terrasse
Nej
Tagkonstruktion
Ensidig taghældning
Mursten
Jern
Vinduer
Rationel AURAPLUS PREMIUM,
hvid indv. og sort udv.
Tag
Tagpap
Varmekilde
Fjernvarme
Energimærke
A2015
Antal værelser
4
Afstand til skole
3.800 m
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