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DELTAHUSENE
Deltahusene byder velkommen til en
fantastisk bolig med pragtfulde kvadratmeter for hele familien.

Den udvendige finish med hvide marmorteglsten understreger et harmonisk
kvalitetsbyggeri.

Æstetikken og arkitekturen går hånd i
hånd, hvor det smukke stringente look
er kendetegnende for boligen, som på
en og samme tid både er kontrastfyldt
og utroligt harmonisk i smagfuld sammensætning.

Den fantastiske udsigt går ikke ubemærket hen og understreges af kvarterets
sublime beliggenhed.

DELTAHUSENE
i hjertet af Vinge

BOLIG TYPE
Den veldisponerede 2-plansbolig på
over 140 m2 indeholder entré/bryggers,
4 gode værelser, 2 badeværelser, en stor
stue, et stort og lyst køkken-alrum, egen
have og carport.
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Plantegning

Boligen er med sin størrelse velegnet
til både familier med og uden børn og
seniorer.
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Oversigtsplan
14 enestående rækkehuse med
fantastisk udsigt i Deltakvarteret.
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INDRETNING
Køkken

Soveværelse og Værelse

Deltahusenes planløsning giver optimale
indretningsmuligheder, hvor køkken og
stue er forbundet i åbne sammenhængende leverum, som et skønt samlingspunkt for familiens daglige måltider og
fælles aktiviteter.

Værelsesafdelingen byder på 4 værelser
med tilhørende badeværelse og dækker
behovet hos både børnefamilien og seniorerne, hvor veludnyttede kvadratmeter
giver et væld af anvendelsesmuligheder.

Svane-køkkenet er forsynet med Gorenjeprodukter og fremstår superlækkert og
moderne i grebsløst design, hvor materialevalget giver skarphed til de hvide
elementer, som matcher klinkegulvet
perfekt.
Køkkenet indbyder i den grad til fællesskabet med de gastronomiske udfoldelser som omdrejningspunkt.

Stue
Stuemiljøet er ingen undtagelse og
får tilføjet ekstra dybde med dobbelt
terrassedør ud til haven, som bliver en
naturlig forlængelse af den smukke
omkringliggende natur.

Badeværelse
Deltahusenes boliger har alle 2
bade-værelser og er designet til at dække behovet hos både børnefamilien og
seniorerne. Badeværelset på 1. sal er
placeret i direkte forbindelse med
værelserne.
I stueplan er badeværelset placeret med
udgang til entréen. Alle badeværelserne
indeholder toilet, integreret møbel fra
Svane med håndvask samt brusebatteri.
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