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Luxe : ons stukwerk in combinatie met de 
binnendeuren zonder bovenlichtVerdekte scharnieren voor al onze binnendeurenWij denken standaard mee : fraaie inbouwnissen voor kasten Onze klimaatvloer kan verwarmen, koelen en ventileren! Uw eigen inloopbadkamer

De stalen binnendeur mag niet ontbreken en dus standaard

De premium houten vloer collectieHardstenen onderdorpels en vensterbanken standaard Ongekende verlichtingsmogelijkheden Pure luxe: standaard magneetsluiting op alle binnendeuren

Inbouwkranen als optie, gewoon mogelijkDankzij onze betontrap krijgt het trappenhuis 
een superstrakke uitstraling Premium klasse kozijnen zijn gewoon standaard Helemaal van nu: onze marmerlook tegelcollectie Naar keuze een keramische of een mineral marmer wastafel

Een ingebouwde openhaard als optie Ook onze standaard tegelcollectie is premium Standaard keramische binnenwanden voor ongeëvenaard comfort De keuken laten wij aan u over...Ons luxe vrijstaande bad is standaard
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VOORAANZICHT LINKERAANZICHT

HEDENDAAGS ROMANTISCH.  

Een chique villa die er mag zijn. Roman-

tisch maar toch van nu. We spelen met 

de kleuren zwart en wit afgewisseld met 

grote raampartijen die zorgen voor een 

zee van licht. De luxe van een enorme 

erker op de begane grond die zich op de 

1e verdieping manifesteert als een ander 

luxe item : een eigen balkon. Let ook eens 

op de nissen voor inbouwkasten hebben 

we vast mee ontworpen omdat ze een hele 

mooie oplossing zijn voor kastruimte. De 

wasmachine liever naar de 2e verdieping 

en daardoor een extra kamer? Of toch die 

lang gekoesterde loft op de 2e verdieping 

die bij onze kopers zo populair is? De deur 

naar het balkon in de andere slaapkamer 

of dakvensters op de 2e maar dan wel hele 

mooie ? Het hoeft absoluut niet maar het 

kan bij ons allemaal wel en met directe 

opgave van de kosten. Wij laten u in onze 

Virtual Reality presentatie op kantoor 

graag zien wat de mogelijkheden zijn.

ACHTERAANZICHT RECHTERAANZICHT
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BEGANE GROND
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VERDIEPING
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ZOLDER
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