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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

STATIGE ELEGANTIE.

Ontwerp geïnspireerd op de Haagse school 

vertaald naar nu. Zie de prachtige ranke 

ramen en kozijnen, de 2 erkers voor en 

achter als unieke stijlelementen afgezoomd 

met onze hardstenen raamdorpels. De 

stoere schoorsteen opgetrokken uit dezelf-

de antraciet steen als de onderkant van 

de buitengevel. Of toch liever een andere 

kleur baksteen? Wij hebben hem al voor 

u uitgewerkt. De hal met een trappartij 

die prachtig weggewerkt dankzij het feit 

dat we uitsluitend werken met op maat 

gemaakte betontrappen die opgaan in het 

ontwerp. Kijk naar de living die makkelijk 

in de lengte op te delen is waardoor er zelfs 

een slaapkamer, kantoorruimte dan wel 

afgesloten keuken kan worden gecreëerd. 

Een heerlijke bank in de erker aan de 

voorzijde of uw eigen werkplek in de erker 

achter? Alle ruimtes in deze villa zijn uit-

zonderlijk groot en dan hebben we het nog 

niet over de 2e verdieping. Ook die moet u 

echt bij ons komen bekijken want er is met 

gemak ruimte voor grote 2 slaapkamers of 

misschien dan toch liever uw eigen loft met 

inloopbadkamer?

ACHTERAANZICHT RECHTERAANZICHT
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BEGANE GROND
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VERDIEPING
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ZOLDER
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