KÆRET 1
4100 RINGSTED
- siden 1972

Størrelse:
Moderne parcel på 178 m²
Grundareal: 984 m²
Pris:
Kontakt salgsafdelingen
Beskrivelse

Fakta

Knækhuset her på 178 m² er gennemtænkt ude og inde.
Arkitekturen er den moderne, vedligeholdelsesfrie parcel,
der sikrer, at I ikke behøver at tænke i maling og reparationer
mange år frem. Arkitektur og form imødekommer også
familiens behov for udnyttelse af haven. Formen er perfekt
for sol i haven. Og der er anlagt både en overdækket og en
åben terrasse.

Type: 1-plan dobbelt knækhus
Arkitektur: Moderne parcel uden udhæng
Størrelse: 178 m²
Facader: Mursten Strøjer Tegl B430 Bison
Tagbeklædning: Sort betontagsten
Vinduer: Rationel Aura+ antracit træ/alu
Inventar: HTH
Klinker: Rawtech raw-dust 30 x 60 cm
Loftshøjde: 244 cm
Lofter: Gipslofter i hus, troldtekt i garage
Vægge: Filt
Gulve: Vinyl Comfort Authentica, European nature oak
Opvarmning: Jordvarme med central Uponor varmestyring

Biler, cykler og klapvogn kan parkeres i den store, integrerede garage. Herfra er der adgang direkte til bryggers og
entré i husets børneafdeling.
I midten af knækket ligger det tværgående køkken/alrum
med tilknyttet depot og åben forbindelse til stuen. De åbne
fællesrum tæller i alt 56 m2 og giver dermed god plads til
både hverdag og fest.
Fra dagligstuen er der adgang til forældreafdeling med
eget walk in closet og badeværelse.
Hele huset er indrettet med god plads til opbevaring, flotte
og praktiske materialer og mange små detaljer, som giver
en bekvem hverdag.
Se plantegning på bagsiden.

Det kan du også opleve:
• Ovenlys: Dobbelt ovenlys, Velux med regnsensor
• Lydlofter: Gyptone big Quattro 43
• 15 graders skrålofter i køkken/alrum og opholdsstue
• Dobbeltgarage
• Depot ved køkken
• Walk in closet mellem soveværelse og badeværelse
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