ARNBJERG FÆLLED 25
8800 VIBORG

Størrelse:
Længehus på 181 m2 med 48 m2 carport
Grundareal: 757 m²
Pris:
Kontakt salgsafdelingen
Beskrivelse

Fakta

Oplev en nutidig funkisvilla med ekstra store vinduespartier i
køkken/alrum og stue samt mange smarte løsninger. Huset
er holdt i et meget stilrent design hvor både mursten, zink og
vinduer er holdt i de grå nuancer, og er stort set vedligeholdelsesfrit. Den markante murkrone i zink og de store arkitekt
tagrender i samme materialer understreger det eksklusive og
minimalistiske udtryk. Huset er indrettet med en entré med
plads til overtøjet, hvorfra der er adgang til et funktionelt og
velindrettet bryggers og en børneafdeling med to gode
værelser. I forbindelse med børneafdelingen er et stort badeværelse med indbygget brusehylde og væghængt toilet. I fordelingsgangen er der lavet en god løsning med indbyggede
skabe. Når du træder ind i køkken/alrummet bliver du mødt
af et fantastisk lysindfald da huset har gennemgående køkken
og et ekstra stort vinduesparti. Køkkenet rummer masser af
opbevaringsmuligheder samt god bordplads og et depot.
Ved køkkenet ligger kontoret så der kan arbejdes samtidig
med, at du er en del af familielivet. Den store stue er i åben
forbindelse med køkkenet og har høje vinduespartier, der
lukker masser af lys ind. Fra stuen er det adgang til en syd/
vestvendt overdækket terrasse. Endelig er der forældreafdelingen med soveværelse med skabsvæg og et dejligt badeværelse med badekar og stor bruseniche. Carporten er på
48 m2 og er opført med fladt tag med tilhørende redskabsrum, som er beklædt med sort træ.

Type: Type: Længehus med dobbelt carport
Arkitektur: Funkis med ensidig taghældning uden udhæng
Størrelse: 181 m2 hus og 13,5 m2 overdækket terrasse
Inventar: HTH
Facader: Jern fra Winerberger, ufarvet funktionsmørtel og
inddækning i forpatineret zink
Vinduer: Aura+ 3-lags glas, Rationel træ/alu
Klinker: RAW Beton Grå (60 x 60 cm og 60 x 15 cm)
Loftshøjde: 244 cm med ensidig skråloft i hele huset
Lofter: 35 mm troldtekt ultrafin
Vægge: Filt på alle vægge
Gulve: 6519 Sahara oak Vinyl comfort.
Tagbeklædning: 2 lags tagpap
Opvarmning: Fjernvarme

Se plantegning på bagsiden.

Det kan du også opleve:
• Centralstøvsuger flex
• Badekar
• Væghængte toiletter med skjult cisterne
• Indbyggede shampoohylder
• Overdækket terrasse
• Cartop carport med lyspakke
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Længehus på 181 m² med 48 m2 carport

