
Hjertegræsbakken 9
8930 Randers NØ

180 M² - VINKELHUS
HUSBESKRIVELSE:

Dette lækre vinkelhus - beliggende på de fantastiske 
arealer i det naturskønne område i Dronningborg med 
udsigt til Randers Fjord.

Huset er, med sit naturlige læhjørne den perfekte løsning 
til familien, som elsker de lange sommeraftener på 
terassen. Med den helt rigtige placering på grunden 
danner vinklen en naturlig ramme for terrassen, hvor 
man kan nyde solen i læ for vinden. 

Du går direkte fra carporten ind i entréen, hvorfra du 
nemt har adgang til et rummeligt bryggers. Her fra 
kommer Du videre ind til en børneafdeling med 3 
gode værelser og badeværelse. Gangen fører dig ud i 
husets vigtige kerne, det store køkken/alrum med åben 
adgang til en hyggelig stue. Ved siden af køkkenet vil 
du bemærke det ”skjulte” depot med adgang gennem 
et skab. Soveværelset har adgang til walk-in. Der er 
selvfølgelig tilhørende badeværelse med dobbelt bruser.

Gulvene i entré, bryggers samt begge badeværelser er 
udført med flotte italienske 60 x 60 klinker. I resten af 
huset er der moderne trægulve. Lofterne i hele huset er 
med UltraFin hvid troltekt, der sikrer god akkustik.

FAKTA:

• Carport: 59 m² inkl.  skur og cykelparkering, beklædt med 

Ivarplank og muret søjle

• Overdækket terrasse: 12 m² inkl. muret søjle

• Inventar: Invita

• Facade: Mursten: Randers Tegl - RT-472 Bellagio

• Vinduer/Døre: Unik-Funkis - træ/alu

• Lofter: UltraFin hvid troldtekt

• 25° loft til kip i køkken/alrum

• Opvarmning: Fjernvarme

• Tagbeklædning: Sort betontagsten 

• Væghængte IFÖ toiletter med skjult cisterne

• 2 stk. udvendige frostsikrede vandhaner

• Clever House - intelligent styring af hele huset

• Udvendig stikkontakt

• Klinkegulve i bryggers, entré og badeværelser

• Trægulve i resten af huset.

• Indvendige døre leveres som massive hvide Swedoor 

Stable døre med PLUS karmst
• Pris: kr. 3.295.000

• Overtagelse april 2019
• ørrelsen 60 x 120 cm. 
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