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Villa de Loft
veel licht en ruimte - geringe bouwkosten - korte bouwtijd

WAAROM VILLA DE LOFT

WAT IS VILLA DE LOFT

Door de huidige drukte bij bouwkundige aannemers zijn de prijzen in de
woningbouw hoog en de wachttijden lang. Hierop heeft Villa Delphia
een oplossing bedacht: Villa de Loft, een slimme woning met een goede
prijs-kwaliteit-verhouding en in korte tijd te bouwen.

Een goed doordacht woningontwerp, met als basis één volume,
zonder uitbouwen, met plat dak
of met kap. De constructie is van
stalen spanten of een staalskelet-bouwsysteem met
wanden en daken van sandwichpanelen. Voor de gevel- en dakafwerking kan gekozen worden uit
vele materialen. Het bouwconcept
heeft een vrije overspanning, zodat de plattegronden vrij indeelbaar zijn. Vele indelingen zijn mogelijk, zoals een vide/loft en
eventueel een levensloopbestendige indeling met slaapkamer op
de begane grond. Samen met u
als opdrachtgever worden de
plannen op maat uitgewerkt. Bij
Villa de Loft geldt in principe
‘ruwbouw is afbouw’, maar ook
een luxer afwerkingsniveau aan
de binnenzijde is een optie.

KOSTEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Door de slimme industriële bouwwijze blijven de bouwkosten laag
en het kwaliteitsniveau hoog.

Fundering: beton, zo nodig met
paalfundering

De korte bouwtijd reduceert de
tijdelijke dubbele lasten.
De lichte bouwconstructie bespaart op funderingskosten, omdat een eenvoudige fundering
toegepast kan worden.
Een nauwkeurigere kostenraming
wordt aan de hand van de
gemaakte keuzes in het ontwerptraject uitgewerkt.
Voor prijsindicaties kunt u meer
informatie vinden op de website.

Begane grond: geïsoleerde kanaalplaatvloer (prefab beton)
Constructie: stalen spanten of
staal-skelet bouwsysteem
Verdiepingsvloer: kanaalplaatvloer
(prefab beton)
Gevel en dak: sandwichpanelen
Gevelafwerking: vele keuzemogelijkheden, een metaalplaat in kleur
is de meest economische keuze,
houten delen of onderhoudsvrije
beplating, zelfs gevelstenen zijn
mogelijk.

villa architectuur en interieur

Hellende daken: standaard
afgewerkt met metaalplaat, ook
dakpannen of leien zijn mogelijk
Platte daken: kunststof dakbedekking met lange levensduur
Kozijnen, ramen en deuren:
aluminium met naar keuze
dubbel of triple-glas
Dakramen: Velux-ramen
(bij Model S)
Binnenwanden: metal-stud
(gipsplaat afwerking)
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