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

Pris: Solgt

Kirkevangen 23, 3480 Fredensborg
185 m2 forskudt længehus
Beskrivelse
Dette udstillingshus ligger i Fredensborg – i en attraktiv udstykning.
På én gang klassisk og moderne – med rene linjer og en skarp
profil både indvendigt og udvendigt.
Huset består af sektioner, som er forskudt i forhold til hinanden. På
den måde har vi her opnået et alrum med lysindfald fra 3 sider,
mens man fra køkkenet kan gå ud i en ”gårdhave”, som danner
rammen om en ekstra terrasse med masser af morgensol. Også
tagkonstruktionen er forskudt. Dette giver udefra et spændende
arkitektonisk udtryk, mens man indenfor i køkken/alrummet opnår
en lofthøjde på ca. 3 meter. Det giver en fantastisk rumfornemmelse, samtidig med at akustikken forsat er god på grund af de
opsatte lydlofter.
Huset er opført på et let skrånende grund og indeholder derfor et
niveauspring på 60 cm. hvilket også er med til at give huset noget
”kant”.

Se plantegning på bagsiden
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Forskudt længehus
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Det kan du også opleve

Grund: 901 m2
Arkitektur: Funkis med fladt tag
Facader: Pudset facader, hvid
Tagbeklædning: Tagpap, murkrone med zinkprofil
Vinduer: Velfac 200, hvid
Gulve: Vinyl Kork Cayman Oak, 7,5 mm, Grå Eg
Klinker: US Icon dove gray rect. - 800 x 800 mm
Vægge: Glasfilt, lys råhvid
Loftshøjde: 244-297 cm
Lofter: Gipsloft og lamel akkustikpaneler
Opvarmning: Jordvarme
Inventar: HTH
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Værelse 1
13.50 m²

60 cm niveauspring ned til køkken/alrum
Velux kuppel ovenlysvinduer i tag
Centralstøvsuger
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