www.flevohome.nl

Quattro

Een modern chalet met een ruimtelijke look
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Flevohome Chaletbouw BV

Flevohome voor chalets op maat.
Al ruim 45 jaar bouwen wij in onze fabriek met de grootste
zorg en passie chalets van hoge kwaliteit en tegen betaal-

Standaard is de Quattro
uitgerust met:
• Twee slaapkamers, waarvan 1 met
een 2 pers. bed en een kinder-/
logeerkamer
• B oxspring bedden

bare prijzen!

• Kledingkasten in de slaapkamers

Maak kennis met onze nieuwe modellenreeks; de Quattro!
Een strak design met speelse look door de verspringende
dakdelen. In 2 varianten te verkrijgen, de midden en kop
versie. Door de verhoging in de woonkamer oogt de binnen-

• B adkamer met douche, toilet en
badkamermeubel
• O nderhoudsarme kunststof
buitenbekleding en kozijnen
• Ramen voorzien van
HR++ beglazing
• Keuken inclusief basis apparatuur
• V inyl vloerbedekking
• Gordijnen incl. rails

zijde zeer ruim en de indeling kunt u zelf kiezen.

• Centrale verwarming
• Winterharde isolatie
• T hermolint

Wij leveren o.a. de volgende maten
12.00 x 4.20/4.50 meter
12.00 x 4.50/4.80 meter

Extra wensen zijn altijd mogelijk.
Wij zijn gewend aan maatwerk. Bij Flevohome is
niets te gek. Alles is mogelijk en altijd heel betaal-

www.flevohome.nl/quattro

Overzicht Quattro

baar.
Zo kennen wij onder andere de volgende opties:
• Lessenaar dak of andere dakvorm
• L aminaat of pvc-vloer
• Luxere uitvoering keuken
• Terras of overkapping
• E xtra schuur of andere type aanbouw
Op www.flevohome.nl en op Facebook ziet u
voorbeelden van wat wij zoal gebouwd hebben.
Wilt u meer weten? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij nodigen u graag uit bij onze showroom in
Nunspeet, waar wij u ook kunnen
Getoonde afbeeldingen dienen als voorbeeld
Al onze prijzen zijn excl. de parkkosten.

rondleiden in de fabriek om het bouwproces van
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Flevohome Chaletbouw BV
Industrieweg 71
8071CS Nunspeet
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dichtbij te kunnen zien.

0341 – 56 25 50
info@flevohome.nl
www.flevohome.nl

Member of ADD Group BV

