Appartement type Beuk

“Een uniek penthouse
met overdekt
dakterras”
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Van dit exclusieve penthouse is er één beschikbaar in het complex.
Het is gelegen op het zuidoosten op de zesde verdieping met een
prachtig uitzicht over Ede en de bossen. Op deze verdieping zijn
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verspringt, is deze ondanks de grote afmeting op een gezellige
wijze in te richten. De open woonkeuken kan zowel bij de
buitenruimte als de woonkamer worden betrokken.

181 m2

Aantal beschikbaar

1

Verdieping

6

Buitenruimte

83 m2

Balkonligging

Zuid en
west

Aantal parkeerplaatsen

2

Omdat dit penthouse op de zesde verdieping is gesitueerd, is het
dakterras overdekt en is er zelfs de mogelijkheid om een televisie
buiten op te hangen. Hierdoor kun je door de beschutting sneller
buiten zitten in het voorjaar. Als u aan het koken of barbecueën bent
in de buitenkeuken hoeft u bij regen niet halsoverkop naar binnen.
Het penthouse is voorzien van 3 slaapkamers en 2 badkamers.
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maar twee appartementen gesitueerd. Omdat de woonkamer

Woonoppervlak
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“Prachtig uitzicht
over Ede en de
bossen”
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Type Beuk A

Bouwnummers
van dit type:
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Eik

•

Woonkamer van maar liefst ca. 74 m²

•

Drie slaapkamers van ca. 26 m², 15 m² en
12 m²

•

Hoofdslaapkamer met inloopkast en
eigen badkamer van maar liefst ca. 15 m²

•

Vrijstaand bad en infrarood sauna in de
badkamer bij de hoofdslaapkamer

•

Hoofdslaapkamer heeft direct toegang
tot het dakterras

•
Bouwnummers
van dit type:
58 | 60

Berging op het dakterras bij de
buitenkeuken

•

Standaard twee parkeerplaatsen
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