Amalia
VOORRAAD WONING MET VELE MOGELIJKHEDEN

Omschrijving
Vanaf nu verkrijgbaar! De uitkomst voor situaties waarbij
een zorgwoning op korte termijn al nodig is. Het weloverwogen ontwerp, de kleur en materiaalkeuze zorgen
ervoor dat hij vrijwel in elke situatie past en op de meeste
percelen kan worden geplaatst. De zorg woning biedt veel
comfort vanwege zijn praktische indeling en de luxe
solide materialen.

Specificaties
•
•
•
•

DomusCura
W O N I N G E N M E T Z OR G

46 m2 woonoppervlakte
Op korte termijn leverbaar
Instapklaar
Scherp geprijsd

Wat krijgt u standaard
bij Domuscura?
De prijsstellingen die Domuscura hanteert zijn instapklaar.
worden. Vanwege de glas heldere bedrijfsvoering werken wij
zo min mogelijk met stelposten, zo voorkom je verrassingen
achteraf. Om de woningen te voorzien van uitzonderlijk
hoge thermische en constructieve waarden, hebben wij ons
eigen wandsysteem ontwikkeld. Onze wand, vloer en dak
elementen behalen RC waarden die volledig aan het bouwbesluit voldoen. Tevens zijn de woningen na verloop van tijd
wederom te verplaatsen zonder dat dit constructieve

STANDAARD KEUKEN

•
•
•
•

Etna inbouwapparatuur
Etna 4-pits inductiekookplaat
Bovenkastjes en brede besteklade
Afzuigschouw 90 cm

SPECIFICATIES

•
•
•
•
•
•
•
•

Complete keuken voorzien van inbouwapparatuur
(combi magnetron/ inductie kookplaat) incl. montage
Infrarood verwarmingspanelen i.c.m. 80 liter
elektrische boiler
Gevelbekleding : Turner Oak gecombineerd met basaltgrijs
Badkamer rondom betegeld (watervast tegelplaat) tot
plafondhoogte voorzien van sanitaire voorzieningen
De gehele woning voorzien van projectkwaliteit vinyl
Zowel Coax en UTP aansluiting
Elektrische en natuurlijke ventilatie
Brede doorgangen, drempelloos, verdiepte douchebak,
wcd’s op 70cm hoogte en evt. aangepaste domotica

STANDAARD BADKAMER

•
•
•

Fibo Trespa wandbekleding
tot aan het plafond
Complete sanitair set
Verhoogd hangtoilet

Neem contact met ons op voor meer informatie

INFRAROOD PLAFONDPANELEN

•
•
•
•
•

Warmte per ruimte apart geregeld
Direct warm en comfortabel
Stabiele luchtvochtigheid
en geen luchtcirculatie
Geen onderhoudskosten
CO2 en energie besparend

DomusCura

DomusCura
WO N IN GEN MET ZOR G

Tel. 0318 - 769 161

Nieuweweg 229

info@domuscura.nl

3905 LM Veenendaal

www.domuscura.nl

