FRYDENLUND 188
7120 VEJLE Ø

Størrelse:
Længehus på 179 m²
Grundareal: 1.024 m²
Pris:
Kontakt salgsafdelingen
Beskrivelse

Fakta

Huset er opført i en flot mørk facadesten med mørk fuge
og sorte vinduesrammer. Kendetegnene ved dette elegante
længehus er sadeltag og opmurede gavle uden udhæng.

Type: Længehus med dobbelt carport
Arkitektur: Moderne parcel med opmurede gavle uden udhæng
Størrelse: 179 m2
Inventar: HTH
Facader: Silver Black fra Strøjer Tegl med sort fugefarve og inddækning i sort zink
Vinduer: Aura+ 3-lags glas, Rationel træ/alu (sort)
Klinker: Center Urban Grey, 60x60 cm
Loftshøjde: 244 cm
Lofter: Gips med akustikfelter i udvalgte rum
Vægge: Filt på alle vægge
Gulve: Empire Laminat, fyr lud
Tagbeklædning: Creaton Futura tegltagsten
Opvarmning: Jordvarme

Når man træder indenfor i husets entré får man straks et
fantastisk overblik igennem hele huset, hvor der for enden
er afsluttet med et stort glasparti, som går helt til loftet. I
værelsesafdelingen er der to gode børneværelser med eget
badeværelse samt et praktisk multirum. I det store køkken/
alrum er der flere forskellige afdelinger, som både giver
plads til en åben kontorniche, en siddebænk foran et stort
vinduesparti samt et køkken med god plads til spisebordet.
I forbindelse med siddebænken er der lavet en rå murstensvæg, der elegant trækker husets facadesten med indenfor.
Mellem alrum og stue er der lavet en gennemgående
biopejs, der giver en god hyggestemning såvel i køkken/
alrum som stue. Huset rummer desuden en soveværelsesafdeling med eget badeværelse og en praktisk skabsvæg.
Se plantegning på bagsiden.

Det kan du også opleve
•
•
•
•
•

Rå murstensvæg i køkken/alrum
Biopejs – åben fra to sider
15 gr. skrålofter i køkken/alrum og stue
Siddebænk
Indmuret brusehylde
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