FRYDENLUND 168
7120 VEJLE Ø

Størrelse:
Dobbeltforskudt længehus på 190 m²
Grundareal: 1.137 m²
Pris:
Kontakt salgsafdelingen
Beskrivelse

Fakta

Dette eksklusive bokshus er lidt udover det sædvanlige
– her er der masser af lys, højt til loftet og mange lækre
detaljer og ikke mindst en masse god opbevaringsplads.

Type: Dobbeltforskudt længehus med dobbelt garage
Størrelse: 190 m2
Arkitektur: Funkis bokshus med fladt tag og murkrone
Inventar: HTH
Facader: Silver Twist fra Strøjer Tegl med gråhvid fugefarve og
inddækning i forpatineret grå zink
Vinduer: Aura+ 3-lags glas, Rationel træ/alu (antrazitgrå)
Klinker: Maps White, 80x80 cm
Loftshøjde: Ca. 244 cm og 304 cm
Lofter: Gips med akustikfelter i udvalgte rum
Vægge: Filt på alle vægge
Gulve: Plank Tarkett – Eg Rustik – børstet matlak
Tagbeklædning: 2-lags tagpap
Opvarmning: Jordvarme

Ved husets hovedindgang er der lavet et stort vinduesparti,
der giver en flot entré. Herfra er der adgang til husets
værelsesafdeling, der giver børnene mulighed for deres
helt egen afdeling, der indeholder to værelser, eget badeværelse og et praktisk multirum.
I husets store køkken/alrum er der lavet en elegant skabsvæg, der på en flot måde forbinder praktik med de seneste
nye tendenser inden for køkkenverdenen. Fra alrummet
kan man via et par trin gå ned i husets opholdsstue, der
med store vinduespartier har et dejligt lysindfald.

Det kan du også opleve
I den anden ende af huset finder man soveværelsesafdelingen, der indeholder både kontor, soveværelse, badeværelse og hele to skabsvægge, der giver uanede muligheder
for opbevaring.
Endeligt kan man via husets bryggers gå tørskoet ud til
den store dobbeltgarage, der giver plads til familiens biler,
cykler, haveredskaber osv.
Se plantegning på bagsiden.
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Ovenlysvinduer
Centralstøvsuger – superflex
Nedsænket stue
Stort multirum i værelsesafdelingen
Væghængte toiletter med skjult cisterne
Overdækket terrasse

FRYDENLUND 168
7120 VEJLE Ø
190 m² dobbeltforskudt længehus

Opholdsstue
23.40 m²

Køkken/alrum
37.25 m²
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Aktivitetsrum
14.50 m²
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Værelse 1
12.00 m²
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Bad 2
5.90 m²
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5.20 m²

Entré
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Soveværelse
13.85 m²

Vent.
Væg

Bad 1
3.70 m²

Kontor
10.40 m²

Garage
49.85 m²

Værelse 2
12.05 m²

