ORLANDO
BUITENWERK
▪▪ Afzuigkap
▪▪ Puntdak
▪▪ Badgeiser
▪▪ Stalen dakpanplaat
▪▪ 4 Pits kookplaat met vonkontsteking
▪▪ Dakisolatie 110 mm
▪▪ Dubbele wandcontactdoos
▪▪ Goot 160 mm met HWA
▪▪ Inbouwkoelkast met vriesvak
▪▪ Stalen I.P.E. onderstel gecoat in
▪▪ Rolgordijn
▪▪ Vinyl vloerbedekking
zinkfosforfaat 80 MU
▪▪ Vloerplaat 18 mm
▪▪ Plafonnière
▪▪ Water / gasleiding in vloer
▪▪ Totale wanddikte 107 mm, incl. isolatie WOONKAMER
▪▪ Buitenlampaansluiting
▪▪ Vinyl vloerbedekking
▪▪ Luiken (optisch)
▪▪ Overgordijnen
▪▪ Eurotexx t-rexx dubbel rabat
▪▪ Schuifpui
buitenbekleding
▪▪ 3 x Dubbele wandcontactdoos
▪▪ Kunststof kozijnen
▪▪ Cai aansluiting
▪▪ Dubbelglas met roede
▪▪ Vinyl behang
▪▪ Half beglaasde ingangsdeur
▪▪ Schouw
▪▪ Vloerisolatie 110 mm
▪▪ Plafonnière
BADKAMER
▪▪ Badmeubel, spiegel en spots
▪▪ Plafonnière
▪▪ Wandcontactdoos

SLAAPKAMER GROOT
▪▪ Overgordijnen
▪▪ Boxspring bed 140 x 200 cm
▪▪ 2 x Hogekast met bovenkast en koof
▪▪ Plafonnière
▪▪ Dubbele wandcontactdoos
▪▪ Vinyl vloerbedekking

HAL

▪▪ Vinyl vloerbedekking
Dit model is te leveren in verschillende
afmetingen. Zit de gewenste maat er niet
tussen, vraag ons geheel vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Lengte
740 X
860 X
980 X
1100 X
1100 X
1200 X
1300 X
1400 X

Breedte
400
400
400
400
400
400
400
400

SLAAPKAMER KLEIN
▪▪ Overgordijnen
▪▪ Plafonnière
▪▪ 2 x Bovenkast 100 cm
▪▪ Boxspringbed 2x 80 x 200 cm
Dit model is er ook uitvoerbaar in een
▪▪ Vinyl vloerbedekking
L-uitvoering.
▪▪ 2 x Dubbele wandcontactdoos
▪▪ 2 x Afgeschuind schapje boven bedden

De getoonde plattegronden zijn enkele mogelijke uitvoeringen van dit model. Vraagt u onze verkoper naar de diverse
overige opties die wij u kunnen bieden. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het standaardmodel.
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KEUKEN
▪▪ Keukenblok met bovenkasten
▪▪ Eenhendelmengkraan

▪▪ Melkglas in badkamerraam
▪▪ 80 x 80 cm douchecabine
▪▪ Volledig betegelde badkamer
▪▪ Mechanische afzuiging
▪▪ Duoblok toilet

