ANDERS DENKEN

De nieuwe bouwstandaard betekent standaardisatie en
assemblage zoals die ook bij vliegtuigbouw en de
auto-industrie geldt. Productie van een woning is verplaatst
van bouwplaats naar fabriek.

PLUG & PLAY

Ieder woning bestaat uit 25 elementen waaronder kant-enklare trappen en badkamer. De ‘bouwstenen’ worden kant en
klaar aangeleverd. Geen bouwafval op de locatie en minieme
overlast voor de omgeving.

HOGE KWALITEIT

Alle ‘bouwstenen’ worden onder ideale omstandigheden in
een fabriek gemaakt. Dit garandeert de hoogst mogelijke
kwaliteit. De gehele woning heeft een hoogwaardige
afwerking.

VAST TEAM, GEOLIED PROCES

De woningen worden door een vast team van vier a vijf
ervaren mensen in elkaar gezet. Geen risico meer op fouten
en faalkosten door werkzaamheden van meerdere bedrijven
en tientallen mensen op de bouwlocatie.

DUURZAAM OP VELE MANIEREN

De woning voldoet aan de hoogste energienormen: energienotanul,
o.a. door 3-laags glas. Epc is circa 0,2. Besparing door standaardisatie
van de bouw per woning: extra vrachten (€1000,-), faalkosten
(€4000,-), 460 kg co² (22 bomen).

VANDAAG BOUWEN, MORGEN WONEN
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De bouwtijd van de woning is één dag. Aflevering kan inclusief
stoffering, bekleding van de trap en geschilderde muren. De
woning is binnen twee weken volledig woonklaar: inclusief
compleet ingerichte badkamer en een luxe keukenopstelling.

STIL EN COMFORTABEL

Geen geluidsoverlast door de ruimte tussen eigen muur en die
van de buren. Bij traditionele rijtjeswoningen is vaak sprake van
contact door losse steentjes en cement, dit kan geluidslekken
veroorzaken.

VANDAAG HIGH END, MORGEN LOW-COST

Door duurzame materialen is er tijdens de totale levensduur van de
woning vrijwel geen onderhoud nodig. Dus een lage TCO over de
hele levenscyclus. Minimale tot geen energielasten: waardevast
wonen, zonder zorgen.

AANTREKKELIJK GEPRIJSD

De pijs van een tussenwoning van 125m2 is €155.000, vrij op
naam zonder grond. Goedkopere varianten zijn er ook. Een
hypotheek is eenvoudig te krijgen.

KIJK VANDAAG OP
MORGENWONEN.NL

