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WONINGEN EN GROTERE PROJECTEN
DIE ZOWEL HET MILIEU ALS UW
BUDGET, ECHT TEN GOEDE KOMEN
NV ConSept richt zich op de bouw van energieneutrale woningen. Ze zijn zelfs zeer dicht bij volledig energieonafhankelijke woningen. Bij deze nieuwe woningen zul je geen netaansluiting meer nodig hebben. ConSept wist op
vlak van R&D een toestel te ontwikkelen waarbij zonne-energie wordt omgezet in waterstofgas, wat dan weer kan
worden gebruikt voor verwarming en elektriciteit.
In de toekomst zullen er ook geen klassieke zonnepanelen meer nodig
zijn voor dit proces. Het PLASMAlight device geeft licht dat 2000 keer
sterker is dan het zonlicht. Deze onuitputtelijke energiebron zal voor
iedereen beschikbaar zijn en in combinatie met de energiebox (zie
eerder) de core van elke woning worden, en die voorzien in de energiebehoeften. Dit betekent geen gas- of mazouttanks meer aanschaffen,
onderhouden enz. ConSept volgt deze revolutionaire evoluties op de
voet en brengt ze in de praktijk.

Magnolia Gardens richt zich voornamelijk op mensen die op zelfstandige basis in een eigen woning ouder willen worden en dit met al het
mogelijke comfort. Een liftoptie is ook voorzien voor elke woning om
van in de ondergrondse kelder/garage naar eigen living of slaapkamer
te gaan. Zo is mobiliteit in de woning gegarandeerd!
Wat materiaalkeuze betreft heeft ConSept baanbrekende keuzes gemaakt. ANYWAYdoors zijn standaard. De centrale stofzuiger zorgt voor
comfort en gebruiksgenot, dampkappen zijn verleden tijd
en werden vervangen door het zogenaamde BORA systeem
alsook een doorgedreven ventilatie. Hierdoor wordt de gezondheid gewaarborgd in alle vertrekken van de woning.
Elke woning is tevens voorzien van inbraakwerende beglazing,
waardoor rolluiken overbodig worden. En niets is zo aangenaam als vloerverwarming, zelfs als je eens geen zin hebt om
sloefen aan te doen, zul je nog geen koude voeten hebben! De
verwarming wordt gestuurd door een topkwaliteit Weishaupt
warmtepomp met geologische boringen. Het systeem is dan
zeer gemakkelijk te converteren naar de waterstoftechnologie
van de toekomst. Elektrisch is een basis Qubus domotica voorzien die ongekende mogelijkheden biedt op elk vlak!
NV ConSept is gevestigd in de Victor Frislei 1 in
’s Gravenwezel, ga zeker langs om dit project verder
te ontdekken.
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MAGNOLIA GARDENS
Een ander project van ConSept is het bouwproject
‘Magnolia Gardens’. Ze zijn gelegen aan de rand van het
dorp, maar doordat de woningen toch nog ver genoeg
van de ringweg af liggen, heb je geen geluidshinder. Dit
project is van de hand van Jef Van Oevelen. Dit visueel
pareltje is in feite een dubbel woonerf dat in het midden
wordt doorgesneden door een fietspad. Doordat de auto’s in het begin al in de ondergrondse garage worden
gedwongen, heb je geen zichtvervuiling als je door het
raam naar buiten kijkt. Elke individuele gezinswoning
heeft 2 ondergrondse garages en een zeer ruime kelder,
een eigen tuintje en een zeer groot terras. En dat terwijl
het grondaandeel van de meeste units beginnen vanaf 71.000 euro! De gezinswoning zelf is van jou vanaf
411.790 euro (excl. kosten) voor 225 m² of 265 m². Deze
woningen zijn trouwens volledig compatibel met de
waterstoftechnologie.
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Magnolia Gardens

Brecht

Foto is suggestief en vrijblijvend

Uw droomwoning in een woonerfpark

BEN woonsten die voorbereid zijn op de waterstof energie van de nabije toekomst
ANYWAY doors, centrale stofzuiger, Qbus domotica, BORA inductiekook/damp vlak, DESCO Sanitair,RG tegel
vloerverwarming, Weishaupt warmtepomp / zonne energie ,VDI design keuken, is allemaal standaard!
Zelfs een individuele lift van garage/kelder tot slaapkamer, hoort tot de mogelijkheden (Brecht)

Brecht: vanaf 411790 €(excl kst) voor 225/265 m2 woonopp. (incl. grote kelder & 2 ruime parkings)

Nv ConSept
Victor frislei 1
2970 Schilde

De Belgische parel van de eco- en hightech bouwers
www.nvconsept.be • info@nvconsept.be
03/6460647 of 0498/792893

