
Granhaven 2, 2. sal nr. 2 - 6230 Rødekro
3 værelser
Bolig areal :        92 m2
Altan     :        13 m2

Pris:

 

Granhaven 2

Granhaven, der er opført i 2009, har niveau fri adgang til alle boligerne og er med elevator. 
Lejlighederne i stueetagen har store gårdhaveterrasser som er omringet af grønne ligusterhække.
Alle lejligheder er forsynet med radiatorer i soveværelse og værelser, alle andre rum har gulvvarme.
Der er granitfliser i entre, gange, badeværelse og køkken/alrum.
Stue og værelse er belagt med robuste pergo trægulve.
Moderne køkken med rustfri emhætte og rustfri komfur med keramiske plader.
Der er forberedt til opvaskemaskine. Røgalarm er opsat. 
36 parkeringspladser til huset hvoraf de 11 er carporte samt 50 offentlige parkeringspladser lige overfor.

Byggeriet er placeret 300 meter fra torvet og centrum i Rødekro.

Bolig  Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk



Granhaven 4, 1. sal nr. 5 - 6230 Rødekro
2 værelser
Bolig areal :        76 m2
Altan     :        10 m2

Pris:

Granhaven 4

Granhaven, der er opført i 2009, har niveau fri adgang til alle boligerne 
og er med elevator. Lejlighederne i stueetagen har store gårdhaveterrasser 
som er omringet af grønne ligusterhække.

Alle lejligheder er forsynet med radiatorer i soveværelse og værelser, 
alle andre rum har gulvvarme.
Der er granitfliser i entre, gange, badeværelse og køkken/alrum.
Stue og værelse er belagt med robuste pergo trægulve.

Moderne køkken med rustfri emhætte og rustfri komfur med 
keramiske plader. Der er forberedt til opvaskemaskine. Røgalarm er opsat. 
36 parkeringspladser til huset hvoraf de 11 er carporte samt 
50 offentlige parkeringspladser lige overfor.

Byggeriet er placeret 300 meter fra torvet og centrum i Rødekro.

Bolig  Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk



Granhaven 2, stuen nr. 2 - 6230 Rødekro
3 værelser
Bolig areal    :        92 m2
Terrasse (13 m2 overdækket)     :        51 m2

Pris:

 

Granhaven 2Granhaven 2

Granhaven, der er opført 
i 2009, har niveau fri 
adgang til alle boligerne 
og er med elevator. 

Lejlighederne i stueetagen 
har store gårdhave-
terrasser som er omringet 
af grønne ligusterhække.

Alle lejligheder er forsynet 
med radiatorer i sove-
værelse og værelser, alle 
andre rum har gulvvarme.

Der er granitfliser i entre, 
gange, badeværelse og 
køkken/alrum.

Stue og værelse er belagt 
med robuste pergo 
trægulve.

Moderne køkken med 
rustfri emhætte og rustfri 
komfur med keramiske 
plader. Der er forberedt til 
opvaskemaskine. 

Røgalarm er opsat.

36 parkeringspladser til 
huset hvoraf de 11 er 
carporte samt 50 offentlige 
parkeringspladser lige 
overfor.

Byggeriet er placeret 300 
meter fra torvet og 
centrum i Rødekro.

Bolig  Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk
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