wonen in een oeverwoning
op Hoedhaar

een project in samenwerking
met ANIMMO, onze Skilpodexpert ter plaatse
0475/66 95 93
info@animmo.be
www.animmo.be

www.skilpod.com

wie is
Skilpod?
Skilpod is een revolutionair
bouwbedrijf dat alle veronderstellingen
rond bouwen van de tafel veegt.
Traditionele bouwbedrijven gaan
ervan uit dat bouwen per se traag
gaat, onderhevig is aan de grillen
van het weer en dat onaangename
verrassingen onvermijdelijk zijn.
Daar doen wij niet aan mee. Met open
geest en de mindset van ingenieurs en
designers innoveren en optimaliseren
we. Daarom bouwen we houtbouw
woningen in ons atelier: sneller,
efficiënter, ecologischer en klaar voor
de toekomst.
En daar profiteer jij mee van als je in
Hoedhaar komt wonen.
Kiezen voor Skilpod is kiezen voor een
andere, revolutionaire manier van
bouwen. Een mooie, degelijke thuis,
zonder jarenlang bouwgedoe. Zodat jij
tijd hebt voor leukere dingen.

uncommon design
Skilpods hebben een unieke, moderne
look. Perfect voor wie graag een
statement maakt.

unusually fast
Op enkele maanden is jouw woning
af. Zodra je beslist, kunnen we erin
vliegen.
Je woning wordt volledig instapklaar
geleverd, dus jij hoeft geen tijd
te verliezen met de afwerking. Je
moet enkel nog verhuizen en je
housewarming regelen.

unexpectedly durable
Skilpods zijn geen tiny houses of
tijdelijke zorgwoningen, maar een
echte thuis voor het leven. Kwaliteitsvol
afgewerkt tot in de puntjes.

uncomplicated process
Eén all-in prijs, één contactpersoon.
Geen bouwgedoe of eindeloos heenen-weer en hulp bij elke stap.

wat is het
project
Hoedhaar?

In het bruisende hart van Lokeren ontstaat
een nieuwe, leuke en groene buurt. Hoedhaar
is een indrukwekkend reconversieproject,
waarbij een oude industriële site in fasen
wordt verbouwd tot een park met woningen,
appartementen, commerciële ruimtes en een
kindercrèche. Skilpod mag op deze site een
reeks van 10 oeverwoningen realiseren.

jouw
nieuwe
thuis?

een groene omgeving, vlakbij het
centrum van Lokeren, met een
compleet nieuw aangelegd park en
een toffe community

beschikbare woningen
We bouwen 10 oeverwoningen op deze site, waarvan 2 van 134m2 met terras
en 8 van 110m2 met tuintje. Alle woningen krijgen dezelfde kwaliteitsvolle
afwerking. Parking is vlakbij voorzien op de Hoedhaar-site.
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Skilpodwoningen op de Hoedhaar-site

1. #130 — € 317.721
• grond: 91,2m2
• woning: 134m2
• dakterras: 32,2m2

2. #130 — € 317.721

#130
Een 4-slaapkamerwoning over
twee verdiepingen. Met een extra
badkamer boven, apart toilet op
het gelijkvloers. Een complete
woning voor grotere gezinnen.

• grond: 91,2m2
• woning: 134m2
• dakterras: 32,2m2

3. #110 — € 287.843
• grond: 80,83m2
• woning: 110m2

4. #110 — € 281.094

#110
Ruime, open leefruimte op het
gelijkvloers en 3 slaapkamers op
de verdieping. Een compacte
woning, met alles wat een klein
gezin nodig heeft.

• grond: 78,53m2
• woning: 110m2

5. #110 — € 281.094
• grond: 78,53m2
• woning: 110m2

6. #110 — € 281.094
• grond: 78,53m2
• woning: 110m2

7. #110 — € 287.843
• grond: 80,83m2
• woning: 110m2

8. #110 — € 289.687
• grond: 84,23m2
• woning: 110m2

9. #110 — € 282.835
• grond: 81,74m2
• woning: 110m2

10. #110 — € 289.687
• grond: 84,23m2
• woning: 110m2

home
sweet
home

1. #130
134m2
€ 317.721

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

4 slaapkamers
2 badkamers
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken
terras op de verdieping
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•
•

keuken met toestellen van AEG:
inductiekookplaat, dampkap,
oven-microgolf combinatie,
koelkast-diepvries combinatie,
vaatwasmachine, spoelbak met kraan
badkamer gelijkvloers met
inloopdouche, douchebak verzonken
in de vloer, glazen wand, dubbele
wastafel, handdoekdroger
toilet met handwasbakje
badkamer verdieping met
douchecabine, enkele wastafel, toilet
en handdoekdroger

woning 134m2
grond: 91,2m2
dakterras: 32,2m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (250l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+

opties (meerprijs)
•
•
•

bad in plaats van douche op gelijkvloers
keukeneiland
zonnepanelen met thuisbatterij

1,82 m
3,34 m

3,34 m

1,14 m

1,81 m

13,00 m

8,81 m

3,65 m

1. #130 gelijkvloers

4,57 m

1,34 m

3,46 m

2,82 m
6,39 m
7,00 m

HOB #130 LS F
januari 20, 2022

2,11 m
3,34 m

4,53 m

6,30 m

0,93 m

4,60 m

2,20 m

1. #130 verdieping

1,00 m

3,46 m

1,71 m
2,82 m

3,46 m
7,00 m

2. #130
134m2
€ 317.721

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

4 slaapkamers
2 badkamers
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken
terras op de verdieping
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•
•

keuken met toestellen van AEG:
inductiekookplaat, dampkap,
oven-microgolf combinatie,
koelkast-diepvries combinatie,
vaatwasmachine, spoelbak met kraan
badkamer gelijkvloers met
inloopdouche, douchebak verzonken
in de vloer, glazen wand, dubbele
wastafel, handdoekdroger
toilet met handwasbakje
badkamer verdieping met
douchecabine, enkele wastafel, toilet
en handdoekdroger

woning 134m2
grond 91,2m2
dakterras 32,2m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (250l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+

opties (meerprijs)
•
•
•

bad in plaats van douche op gelijkvloers
keukeneiland
zonnepanelen met thuisbatterij

1,82 m
3,34 m

3,34 m

1,14 m

1,81 m

13,00 m

8,81 m

3,65 m

2. #130 gelijkvloers

1,71 m

4,57 m

2,82 m

3,46 m
6,39 m
7,00 m

HOB #130 RF B

3,34 m
2,12 m

4,52 m

4,60 m

0,93 m

6,30 m

2,10 m

2. #130 verdieping

1,71 m

1,00 m

3,46 m

2,82 m

3,46 m
7,00 m

#130
sfeerbeelden
Je kan nog je eigen stempel drukken op het
interieur van jouw Skilpod, maar we geven
je graag een glimp van hoe je nieuwe thuis
er zou kunnen uitzien.

open ruimtes
met veel licht

compleet
uitgerust
met kwaliteitstoestellen van
AEG

dubbele
wastafels en
inloopdouche

kamerhoge
ramen en
deuren

apart toilet

3. #110
110m2
€ 287.843

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 80,83m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+
zonnewering aan de zuidzijde voor
natuurlijke koeling

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

3. #110 gelijkvloers

3,12 m

0,95 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RS
januari 20, 2022
Hoedhaar

0,85 m

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

3. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m

3,04 m

1,93 m

4,19 m
5,50 m

0,85 m

4. #110
110m2
€ 281.094

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 78,53m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+
zonnewering aan de zuidzijde voor
natuurlijke koeling

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

4. #110 gelijkvloers

3,12 m

0,95 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RS
januari 20, 2022
Hoedhaar

0,85 m

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

4. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m

3,04 m

1,93 m

4,19 m
5,50 m

0,85 m

5. #110
110m2
€ 281.094

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 78,53m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+
zonnewering aan de zuidzijde voor
natuurlijke koeling

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

5. #110 gelijkvloers

3,12 m

0,95 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RS
januari 20, 2022
Hoedhaar

0,85 m

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

5. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m

3,04 m

1,93 m

4,19 m
5,50 m

0,85 m

6. #110
110m2
€ 281.094

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 78,53m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+
zonnewering aan de zuidzijde voor
natuurlijke koeling

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

6. #110 gelijkvloers

0,85 m

0,95 m

3,12 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RF
januari 20, 2022
Hoedhaar

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

6. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m
1,93 m
0,85 m

3,04 m
4,19 m
5,50 m

7. #110
110m2
€ 287.843

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 80,83m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+
zonnewering aan de zuidzijde voor
natuurlijke koeling

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

7. #110 gelijkvloers

0,85 m

0,95 m

3,12 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RF
januari 20, 2022
Hoedhaar

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

7. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m
1,93 m
0,85 m

3,04 m
4,19 m
5,50 m

8. #110
110m2
€ 289.687

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 84,23m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

8. #110 gelijkvloers

3,12 m

0,95 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RS
januari 20, 2022
Hoedhaar

0,85 m

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

8. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m

3,04 m

1,93 m

4,19 m
5,50 m

0,85 m

9. #110
110m2
€ 282.835

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 81,74m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

9. #110 gelijkvloers

0,85 m

0,95 m

3,12 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RF
januari 20, 2022
Hoedhaar

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

9. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m
1,93 m
0,85 m

3,04 m
4,19 m
5,50 m

10. #110
110m2
€ 289.687

inrichting

oppervlakte

•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 slaapkamers
1 badkamer
apart toilet op gelijkvloers
leefruimte met open keuken en plaats
voor een bureau
berging
ruimte voor wasmachine en droogkast
kamerhoge ramen en deuren

uitrusting
•

•

•

keuken met keukeneiland en toestellen
van AEG: inductiekookplaat met
ingebouwde dampkap, oven-microgolf
combinatie, koelkast-diepvries
combinatie, vaatwasmachine en een
spoelbak met kraan
badkamer met inloopdouche,
douchebak verzonken in de vloer,
glazen wand, dubbele wastafel, toilet,
handdoekdroger
gastentoilet met handwasbakje

woning 110m2
grond 84,23m2

duurzaamheid
•
•
•
•
•

lucht-lucht-warmtepomp die zowel
verwarmt als koelt
lucht-water warmtepompboiler (200l)
regenwaterput (5000l) met pomp en
filter, aangesloten op het toilet en het
buitenkraantje
3-dubbel zonnewerend glas in alle ramen
en buitendeuren
ventilatie type C+

opties (meerprijs)
•

zonnepanelen met thuisbatterij

10,00 m

3,09 m
3,50 m

9,41 m

10,0 m

1,26 m

1,11 m

10. #110 gelijkvloers

0,85 m

0,95 m

3,12 m
5,15 m
5,50 m

HOB #110/5.5 RF
januari 20, 2022
Hoedhaar

1,41 m
0,93 m
3,47 m

10,00 m

3,17 m

10. #110 verdieping

2,52 m

2,52 m
1,93 m
0,85 m

3,04 m
4,19 m
5,50 m

#110
sfeerbeelden
Je kan nog je eigen stempel drukken op het
interieur van jouw Skilpod, maar we geven
je graag een glimp van hoe je nieuwe thuis
er zou kunnen uitzien.

open
leefruimte
met plaats
voor een
bureau

keuken met
eiland en
toestellen
van AEG

slim gebruik van de
beschikbare ruimte

bouwen met
Skilpod

één prijs, geen gedoe
Als je een huis koopt bij Skilpod, dan gaat dat snel en gemakkelijk. Wij zorgen voor alles,
zodat jij tijd vrij hebt voor leukere dingen. Je woning wordt volledig instapklaar opgeleverd.
Het enige wat jij nog moet doen, is je spullen inpakken en verhuizen.

één duidelijke prijs, geen verrassingen
We vinden het belangrijk dat je vanaf dag één precies weet wat je huis zal kosten. Geen
onverwachte extra’s achteraf. We geven je voor je tekent één heldere prijs en die wordt
nadien niet meer aangepast.

wat is wel inbegrepen?

wat is niet inbegrepen?

• de woning zelf, volledig instapklaar
afgewerkt

• BTW op het gebouw en
registratierechten op de grond & parking

• de bouwgrond op de Hoedhaar-site

• tuinaanleg (uitgezonderd de
gemeenschappelijke park- en
tuinelementen van de Hoedhaar-site)

• een eigen parking op de Hoedhaar-site
• ontzorging tijdens het bouwproces
• omgevingswerken (fundering,
regenwaterput...)
• de muren wit geschilderd
• een poetsbeurt voor de oplevering
• het ereloon van de architect
• algemene noodzakelijke kosten
(aansluiting water, riolering, elektriciteit,
internet, keuringen en verslagen...)

wat maakt een Skilpod
duurzaam?
bouwen met hout
Een woning op basis van houtskeletbouw gaat even
lang mee als een traditioneel gebouwde woning.
Hout is bovendien 100% natuurlijk, filtert CO2 tijdens
de groei en is hernieuwbaar. Al het hout dat we
gebruiken draagt het PEFC label.
Houtskeletbouw kan goed geïsoleerd worden en
neemt makkelijker warmte op. Je hebt dus minder
energie nodig om je woning op te warmen.

bouwen in een atelier
Omdat we op één centrale plaats bouwen, hoeven
onze werkmannen en vrachtwagens niet elke dag
het land te doorkruisen naar een andere werf. Dat
bespaart enorm qua transportuitstoot.

compact bouwen
De meest mileuvriendelijke bouwmaterialen zijn
degene die je niet opgebruikt. Skilpod-woningen zijn
compact en tot in het kleinste detail geoptimaliseerd
qua ruimtegebruikt. Zo bouwen we enkel die
vierkante meters die ertoe doen.
Dat betekent dat we minder materiaal nodig hebben,
minder afval produceren en onze woningen minder
grond innemen in ons bomvol gebouwde land.

duurzame technieken
In onze Skilpods werken we met warmtepompen,
warmteboilers, regenwaterrecuperatie, ventilatie C+
of D en 3-dubbel zonnewerend glas. Er is ook ruimte
voorzien voor zonnepanelen en een thuisbatterij.

LVL: extra duurzaam
hout
Het hout dat we gebruiken is
een speciaal type van industrieel
hout, dat gemaakt wordt door
verschillende lagen houtvellen van
vurenhout op elkaar te verlijmen.
De volledige boom wordt gebruikt
in het productieprocess, waardoor
er zeer weinig afval overblijft en
er minder bomen geveld moeten
worden voor eenzelfde hoeveelheid
bouwmateriaal.

the
finishing
touch

jij bepaalt de
afwerking
Het grondplan, de buitenkant en de
structuur van je Skilpod liggen dan wel
vast, dat betekent niet dat je er geen
persoonlijke touch aan kan geven.
Jij kiest zelf de afwerking van binnenkant,
zodat je nieuwe thuis helemaal bij jou
past.

werkblad
keuken

Arctic Wit

Terazzo Bianco

Kwartsgrijs

deurklinken &
kranen

Wit

Chroom

Mat zwart

Voor beide kan je kiezen uit
twee kleuren. De gekozen
kleur wordt doorheen heel
het huis gebruikt.

Zwart

Het werkblad is gemaakt
van strak en elegant
melamine en bestaat in
drie uitvoeringen.

vloeren

Tegel wit

Tegel grijs

Tegel antraciet

Laminaat
Stockholm Oak

Laminaat
Chevron Oak

Laminaat
Island Oak

Voor je vloeren kan je
kiezen tussen tegels
en hoogwaardig
kwaliteitslaminaat.
In de badkamer worden
altijd tegels geplaatst.

ready for more?
contacteer onze
Skilpod-expert
ter plaatse
0475/66 95 93
info@animmo.be
www.animmo.be

www.skilpod.com

