Bromelia
EEN LANDELIJKE WONING MET VEEL MOGELIJKHEDEN

Omschrijving
Karakteristieke zorgwoning met veel mooie details. Door
de gebroken kapvorm en de roedes heeft de woning een
landelijke uitstraling. De woning biedt veel wooncomfort
en kan worden uitgebreid tot maar liefst 125 m2.
Door zijn omvang is er veel mogelijk in de indeling.

Specificaties
Vanaf prijs: €89.780,- incl. btw

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

•
•
•
•

Vanaf 62 m2 woonoppervlak
Grote glaspuien met roedes
Gebroken kap
Standaard met extra slaapkamer,
gastentoilet en berging

Wat krijgt u standaard
bij Domuscura?
De prijsstellingen die Domuscura afgeeft zijn instapklaar.
Dit houdt in dat de woning alleen nog gemeubileerd hoeft te
worden. U bent uiteraard vrij om gebruik te maken van de
extra opties die wij aanbieden. 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 gevolgen heeft.

STANDAARD KEUKEN

•
•
•
•

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

SPECIFICATIES
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•
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•
•
•
•

Complete keuken voorzien van inbouwapparatuur
(combi magnetron/ inductie kookplaat) incl. montage
Infrarood verwarmingspanelen
i.c.m. 80 liter elektrische boiler
Gevelbekleding in overleg ( kunststof/ hout)
Een riante slaapkamer voorzien van hotelschakeling
Luxe inbouwschuifkasten
Badkamer rondom betegeld (watervast tegelplaat)
tot plafondhoogte voorzien van hoogwaardig sanitair
De gehele woning voorzien van projectkwaliteit
vinyl/ optioneel laminaat met infrarood vloerverwarming
Televisie- en telefoonaansluitingen
Elektrische afzuiging en verhoogd hangtoilet
HWA
Led verlichting
Hang en sluitwerk (politiekeurmerk)
Elektrische en natuurlijke ventilatie

Neem contact met ons op voor meer informatie

STANDAARD BADKAMER

•
•
•

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

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 I N G E N M E T Z OR G

Tel. 0318 - 769 161

Bobinestraat 51b

info@domuscura.nl

3903 KE Veenendaal

www.domuscura.nl

