Individuelle huse • Alle prisklasser • Tæt kontakt • Størst erfaring •

Pris: kontakt salgsafdelingen

Dunhammeren 11, 8800 Viborg
149 m2 vinkelhus
Beskrivelse
I det attraktive Arnbjerg i Viborg SØ kan i nu opleve dette moderne parcelhus på 149 m2.
Huset er opført i moderne stil med fokus på at få mest muligt ud af
hver eneste kvadratmeter ud fra princippet om at få ”mere for mindre”. Huset rummer hele 4 værelser, her i blandt forældreafdeling
med soveværelse samt eget bad, køkken/alrum med åben forbindelse til stue, rummelig entre og stort bryggers samt ekstra badeværelse. Desuden er der tilknyttet en stor integreret carport med
plads til begge biler.
Køkken/alrummet med de grønne fronter og varme grå bordplade
giver en særlig hygge til huset. Her er blevet plads til to barstole
ved køkkenøen, hvor børnene kan sidde og hygge imens der
laves mad.
Ligesom du fra carporten kan gå tørskoet ind i huset, kan dine
gæster bydes velkommen i tørvejr via det overdækkede indgangsparti.
Overalt fremstår huset gennemført i eksklusive materialer, her er
virkelig kræset for detaljerne.

Se plantegning på bagsiden
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Vinkelhus

149 m2

Bad 2
7.35 m²

Soveværelse
11.70 m²

Kontor
7.75 m²

Værelse 1
10.55 m²

Køkken/Alrum
27.20 m²

Entre
8.95 m²

Stue
24.30 m²

Overdækket
indgang
7m²

Skydelåge

Overdækket
terrasse
15m²

Værelse 2
10.80 m²

Bad 1
5.65 m²

Bryggers
8.45 m²

Redskabsrum
7.10 m²

Carport
39m²

Fakta

Det kan du også opleve

Grund: 870 m2
Arkitektur: Moderne parcel
Facader: B547 Libra, Strøjer Tegl
Tagbeklædning: IBF betontagsten, Sort
Vinduer: Rationel AURA+, Premium, træ/alu – varmgrå (2900)
Gulve: Vinyl Comfort Montana Oak (6525)
Klinker: Grey Soul Sand (5023)
Vægge: Filt
Loftshøjde: 244 cm
Lofter: Gipslofter med akustikfelter i køkken/alrum og stue
Opvarmning: Fjernvarme
Inventar: HTH
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Overdækket terrasse
Sansevindue
Centralstøvsuger
Væghængte toiletter med skjult cisterne
Armaturer i farven Brushed Cool Sunrise
Smalle fodlister uden gerigter
Brusehyldeniche
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