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Forskudt længehus med 3 værelser og 2 badeværelser
Inspirationshus: Riddersporebakken 24, 8930 Randers NØ

Personlige huse
bygget med omhu
Milton Huse bygger gode familiehuse
til danskerne; 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

Inspirationshus: Riddersporebakken 24, 8930 Randers NØ

OVERDÆKKET
TERRASSE
19.4m²

SOVEVÆRELSE
12.4m²

BAD
5.9m²

El til køkken ø

BAD
4.8m²
DEPOT
4.0m²

VÆRELSE
11.4m²

STUE
27.8m²

KONTOR
7.9m²

BRYGGERS
8.7m²
CARPORT

KØKKEN/ALRUM
42.0m²

GANG
3.7m²

VÆRELSE
10.5m²

Alkove

ENTRE
6.8m²

REDSKABSRUM
12.0m²
Støbt og isoleret gulv

Husbeskrivelse
Huset er opført i den attraktive nordøstlige
Randers bydel Dronningborg. Området er
meget naturskønt og ligger langs Randers
Fjord. Dronningborg er et af kommunens
mest attraktive bosætningsområder, tæt ved
natur, institutioner, indkøb, skoler og med
kun ca. 5 km til Randers Centrum.

det rummelige køkken/alrum, der er husets
naturlige samlingsplads til hyggestunder og
lektielæsning.
Fra det gennemgående køkken/alrum, hvor
solen strømmer ind fra flere sider, er der
direkte adgang til den overdækkede terrasse. Videre igennem stuen er der adgang til
husets forældreafdeling med soveværelse,
bad og kontor.

Huset set udefra
Huset er et flot og moderne dobbelt forskudt længehus, som giver nogle hyggelige
kroge både inde og ude. Huset er opført
med sadeltag, opmurede gavle og uden
udhæng i flotte grå/brune mursten fra
Egernsund Tegl. Der er sorte tagsten og
matchende arkitekttagrender i sort zink.
Der er en tilhørende 50 m2 stor integreret
dobbelt carport med redskabsrum, med
støbt og isoleret gulv samt murede gavle,
som giver et eksklusivt udtryk til huset.
Grunden er på hele 919 m2 med en dejlig
19 m² stor overdækket terrasse og sydvestvendt have med plads til leg og hygge.

Husets gulve
Huset har en dejlig rummelig loftshøjde på
ca. 255 cm og i hele huset er der flotte
hvide gipslofter. I køkken/alrummet er
der skrålofter med akustikfelter for en god
akustik og et godt indeklima i det store
centrale rum. Samtlige vægge er beklædt
med filt. Alt inventar er fra HTH.
På gulvene i stuen, soveværelset samt i
husets værelser er der flotte vedligeholdelsesvenlige laminatgulve. På gulvene i
bryggers, køkken/alrum, badeværelser
herunder vægge i bruseniche er der lagt
flotte grå klinker i 60*60 cm.

Huset set indefra
Fra husets entré med det store flotte
glasparti er der direkte adgang til bryggers
og børneafdeling med 2 værelser og badeværelse. Herfra er der videre adgang til

Frisk luft i huset året rundt
Huset er med varmegenindvindingsanlæg
for et perfekt indeklima og lavt energiforbrug. Husets energiklasse er BR2018 og
opvarmning er med fjernvarme.

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

Fakta
Øget loftshøjde på ca. 255 cm.
Vedligeholdelsesfrit zink ved
forskydninger og gavle
50 m2 integreret carport
med redskabsrum
Flotte mursten fra Egernsund
Tegl – 2.4.35 - Twilight
Rationel Aura Plus 3 lags
træ/alu vinduer; sorte/hvide
Komplet haveanlæg inkl.
flagstang plus belægningssten
medfølger

