HJERTEGRÆSBAKKEN 3
8930 RANDERS NØ

SALGSPRIS

3.095.000,Overtagelse
april 2019

166 M2 – VINKELHUS

BESKRIVELSE
Vi deltager for 1. gang i Randers Bygger og har fornøjelsen af, at
byde velkommen i en klassisk villa på 166 m² plus dobbelt carport
og overdækket terrasse.

FAKTA
•

Carport: 48,5 m² inkl. 12 m² isoleret redskabsrum,
delvis muret og sortmalet klinkbeklædning, muret søjle,
træbetonlofter

•

Overdækket terrasse: 8,3 m² med træbetonlofter og
muret søjle

•

Tagbeklædning: sort beton tagsten

•

Tagrender: sorte aluminium arkitekttagrender

•

Facade: mursten fra Strøjer Tegl – B545 Merkur opmuret
i funktionsmørtel

•
•

Vinduer/døre: Velfac 200 lavenergi

Vi har her lagt vægt på gode kvalitetsmaterialer og det gode
håndværk. Her har vi prioriteret at planløsningen skal være effektiv
og med et godt lysindfald.

•

Saksespær 15 grader i køkken/alrum

•
•

Vægge: glasfilt

Husets hjerte er naturligvis det rummelige køkken-alrum der har
skrålofter og er i halvåben forbindelse med stue. Adskillelsen mellem
alrum og stuen er krydret med en lækker detalje – biopejsen.

•

Klinker i entre/gang, bryggers og badeværelser
– 30 x 60 cm Cerabeton Fume

•

Haro laminatgulve med lyddæmpende underlag i øvrige rum

Indretningen i øvrigt afspejler de ønsker vi typisk møder fra vores
kunder: Gode børneværelser, ekstra kontor/gæsteværelse, depotet
i forbindelse med køkken-alrummet samt en forældreafdeling med
walk-in closet og eget badeværelse. Sidst med ikke mindst en
overdækket terrasse hvor man kan krybe i ly for regn og vind.

•

Inventar: Svane

•

Væghængte toiletter – Ifø Sign Art med skjult cisterne

•

Unidrain linjeafløb

•

Indvendige døre: hvide glatte døre fra Swedoor

•

Gennemgående biopejs fra Decoflame

Huset er beliggende i børnevenligt kvarter i et dejligt naturskønt
område i den nordøstlige del af Randers, tæt ved Randers Fjord
og Gudenåen, men samtidig kun ca. 5 km fra centrum af Randers.
Hos Lasse Larsen Huse gør vi alt for, at kundens personlige ønsker
og krav bliver opfyldt bedst muligt ud fra de givne muligheder ved
grundens udformning, placering og lokalplaner.
Lasse Larsens Huses mere end 40 års erfaring fornægter sig
aldrig, hvorfor vi er den oplagte samarbejdspartner når I skal
foretage jeres livs investering – på den måde sikre vi sammen,
at investeringen også bliver jeres livs bedste!

Svane har stået for inventar og det giver det sidste pift til denne
attraktive bolig.

Lofter: Gipslofter i hele huset – akustikfelter i køkken/alrum

Gulve:
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