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

Pris: kontakt salgsafdelingen

Egebakken 6b, 7400 Herning
185 m2 H-hus
Beskrivelse
Dette 185 m2 store H-hus er opført i stilren arkitektur som en
moderne parcel uden udhæng og med opmurede gavle. Fra den
store integrerede garage med to porte, kommer man direkte ind i
huset, hvorfra der er adgang til bryggers samt børneafdelingen
bestående af tre velindrettede værelser og det ene af husets to
badeværelser.
Huset centrale rum er det store gennemgående køkken/alrum
med både ovenlysvinduer og store vinduespartier, der giver lys
fra mange vinkler. Der er desuden udgang til terrasser på både
den nord- og sydlige side af huset og pga. husets udformning
som et H-hus, er der gode muligheder for at finde en lækrog.
Går man videre ind i huset, er der adgang til kontor/gæsteværelse samt den store forældreafdeling med walk-in closet, stort
soveværelse med en terrassedør samt badeværelse.
I den rummelige stue er der store vinduespartier, som er med til
at give et fantastisk lysindfald, ligesom man også fra stuen får
direkte udgang til den sydvendte terrasse.

Se plantegning på bagsiden
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Gang
6.70 m²
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Stue
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Værelse 3
12.00 m²

Bryggers
8.80 m²

Garage
47.30 m²

Fakta

Det kan du også opleve

Grund: 839 m2
•
Arkitektur:
Moderne
parcel 51
med52
opmurede
erådgiver:
Zoran Bican
/ tlf.:+45
21 89 gavle uden udhæng
Tegner: RVA•
Facader: Strøjer Tegl - B546 Taurus m. ufarvet mørtel
•
Tagbeklædning: Sorte betontagsten fra IBF
•
Vinduer: Aura+ 3-lags glas, Rationel træ/alu (sort)
•
Gulve: Premium XL Laminat, White Oak Harmonious
Klinker: EK Cerabeton Cendre nat., 60x60 cm
Vægge: Filt på alle vægge
Loftshøjde: 244 cm
Lofter: Troldtekt
Opvarmning: Fjernvarme
Inventar: HTH
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Gennemgående køkken/alrum
Nedsænket garageMål: 1 : 100
Ovenlysvinduer
Sydvendt terrasse
Centralstøvsuger - Superflexm
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