
Salgspris, incl. grund  

3.495.000,-
Betal først ved overtagelse

MILTON INSPIRATIONSHUS - HUSET ER UNDER OPFØRSEL:  
NELLIKEBAKKEN 5, 8930 RANDERS NØ
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10.0m²
VÆRELSE

10.1m²
VÆRELSE

8.0m²
KONTOR

13.5m²
SOVEVÆRELSE

21.5m²
STUE

33.1m²
KØKKEN/ALRUM

6.6m²
BAD

5.3m²
BAD

7.7m²
BRYGGERS

7.7m²
ENTRE

2.1m²
DEPOT

REDSKABSRUM

CARPORT

 150 m2 2021 4 Sadeltag Nej 48 m2 BR18

Fakta
• Hustype: Forskudt vinkelhus.

• Mursten: 2.1.69 Cold Hawaii i sandfar-
vet hvide og grå nuancer fra Egernsund 
Tegl.

• Tag: 25 grader sadeltag, opmurede gavle 
uden udhæng

• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu, hvide 
indvendigt og mørkegrå noir 2100 Sablé 
udvendigt.

• Lofter: Troltekt lofter i hele huset. Loftshøj-
den er hævet til ca. 255 cm. i hele huset.

• Gulve: Flotte sildeben laminatgulve i stue 
og soveværelse samt på alle værelser 
og kontor af typen Amtico Spacia Pale 
Ash. Flotte OR ILL 60 LP 60X60 klinker i 
køkken/alrum, depot, gang, bryggers og 
begge badeværelser, herunder vægge i 
brusenicher

• Inventar: Lækkert design fra HTH.

• Energiklasse: BR18

• Opvarmning: Fjernvarme.
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Huset udefra 
Forskudt vinkelhus på 150 m² opført 
i murstenen 2.1.69 Cold Hawaii i 
sandfarvet hvide og grå nuancer fra 
Egernsund Tegl, og med sort beton-
tag med fuglegitter og gratbånd.

Vinduerne er 3-lags fra Rationel Aura 
Plus træ/alu, hvide indvendigt og 
sort noir 900 Sablé udvendigt.

Huset har en stor integreret dob-
beltcarport inkl. redskabsrum med 
støbt og isoleret gulv på 48 m².

Huset er med 25 grader sadeltag, 
opmurede gavle uden udhæng. Arki-
tekt tagrender og nedløb i sort alu og 
sålbænke er i sort skiffer. Grunden er 
på 840 m².

Huset indefra
Huset her rummer virkelig hele fami-
lien. Her er plads til lektier og leg 
på én og samme tid. Huset har en 
børneafdeling med 2 gode værelser 
og eget badeværelse og et praktisk 
depot, soveværelse med walk-in 
og med eget toilet/bad, et lækkert 
køkken/alrum med adgang til kontor 
samt lys og venlig stue. Der er direkte 
indgang fra carporten

Et perfekt indeklima
Huset er som standard altid med 
varmegenvindingsanlæg, som sikrer 
at perfekt indeklima og lavere energi-
forbrug. Husets energiklasse er BR18, 
og opvarmning er med fjernvarme.

NELLIKEBAKKEN 5, 
8930 RANDERS NØ

Inspiration?
Tjek     facebook.com/miltonhuse     instagram.com/miltonhuse     miltonhuse.dk  
eller ring til os på tlf. 7562 4300.

Få gardiner eller persienner medfinansieret i dit huskøb
Nu kan du få medfinansieret gardiner og persienner, som en del af dit huskøb hos Milton Huse. Prisen er integre-
ret i den samlede byggepris, som et tilbud. Gardinfabrikken kan stå for montering, inden flyttebilen ankommer.
Det giver mulighed for, at du, som ny husejer, kan fokusere på at sætte møblerne på plads og nyde familiens nye 
hjem.
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