ENGHOLM SØPARK 142
7400 HERNING

Størrelse:
Dobbelt forskudt længehus på 190 m2
Grundareal: 824 m²
Pris:
Kontakt salgsafdelingen
Beskrivelse

Fakta

Et topmoderne og luksuriøst bokshus opført i funkisstil
med fladt tag i flere forskudte niveauer. Udvendigt er facader opført med eksklusive facadesten i et interessant farvespil. Det samlede udtryk fuldendes af en sort murkrone
og store vinduespartier med minimalistisk sort indramning.
Stilen er videreført med en overdækket og integreret terrasse samt dobbelt carport med redskabsrum i samme
udtryk. Villaen udstråler på én gang en gennemgående
arkitektonisk lethed og et interessant formsprog både ude
og inde. Inde i villaen opnås adgang fra den store, kombinerede entré og fordelingsgang, som er med indbygningsskabe. Børneafdelingen indeholder tre rummelige børneværelser med store vinduer og indbyggede skabe samt
bryggers og badeværelse.

Type: Dobbelt forskudt længehus med dobbelt carport fra Cartop
Arkitektur: Funkis bokshus med fladt tag og murkrone
Størrelse: 190 m2
Inventar: HTH
Facader: Strøjer Tegl – B710 Silver Twist med grå fuge og inddækning i sort zink
Vinduer: Velfac 200 - 3-lags glas træ/alu (sort)
Klinker: Maps Dark Grey, 80x80 cm
Loftshøjde: 265 cm og 305 cm
Lofter: Gips med akustikfelter i udvalgte rum
Vægge: Filt
Gulve: Plankegulv, Tarkett Eg, hvid matlak
Tagbeklædning: 2-lags tagpap
Opvarmning: Fjernvarme

I det store køkken/alrum er der masser af lys og plads til
hele familien. Alrum og stue bindes desuden sammen af
en eksklusiv biopejs, som giver en fantastisk stemning på
kolde vinterdage. Denne eksklusive villa indeholder derudover soveværelse med eget badeværelse og walkin. Her er
der på alle måder højt til loftet.

Det kan du også opleve

Se plantegning på bagsiden.
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Overdækket terrasse
Ovenlysvinduer
Biopejs
Indbygget hylde i bruseniche
Siddevindue
Væghængte toiletter m. skjult cisterne
Massive døre
Nilan Comfort ventilationsanlæg
”Hemmeligt” depotrum
Indbyggede skabe i alle værelser

ENGHOLM SØPARK 142
7400 HERNING
190 m² dobbelt forskudt længehus
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