
Modelo II Murano

Representación artística sujeta a posibles cambios sin valor contractual. 



Artistieke weergave zonder contractuele waarden.
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Het model Murano II biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Geventileerde kruipruimtes.
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 19 cm en 12 
cm, 6 cm steenwol in de spouw. Beide zijden met 1,5 mm glad stukwerk. 
Binnen muur. 9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk.
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten (Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal.  
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium elektrische 
rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing (geglazuurd Planitherm) 
6/10/6.
Badkamers. Keramische wandtegels en porselein vloeren groot formaat, 
met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Sanitair "Roca" 
Meridian model “Compact” en thermostatische kranen. Getemperde glazen 
douchewanden en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij 
stalen afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
Verlichting. Binnen en buiten verlichting met downlight , LED-licht.
Elektriciteit. Compleet systeem met design mechanismen in het wit gelijk 
aan bezichtigingswoning.
Domotica. Pre-installatie inbegrepen.
Keuken. Meubelen gemaakt van duurzaam hout lades met rem, enkele 
roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet “Silestone” of 
vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en afzuigkap en Keuken 

Verfwerk. Commercieel wit glad in de gehele woning.
Klimaatregeling. Pre installatie airco in het hele huis, begane grond 
kanalisering en split op de bovenste verdieping. De badkamer met 
elektrische vloerverwarming.
Tuin. Terras met keramische antislip tegels, gebieden met kunstgras of 
grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld beton.
Perceel afscheiding. Straatkant muur 120 cm van beton blokken (wit “split 
twee zijden gebroken) en scheidingmuren 40 cm glad beton met 1m 
geplastificeerd hekwerk gelijk aan ontwerp van de bezichtigingswoning.
Privé zwembad. met LED-lamp, roestvrij ladder, douche en filterpomp.

Superficie construida modelo Murano II - Parcela 6

Vivienda   105 m2

Sótano                     66 m 2 (sin terminar)
Superficie Total Construida            171 m 2

Terraza con Pérgola                    21,5 m2

Terraza Descubierta    52 m2

Polop,  Alicante - Spain

Superficie Parcela  -  420 m2

Pavimento cerámico

Cesped artificial

apparatuur: Koelkast, Microwave, Oven, Vaatwasser (Balay of gelijkwaardig) 



Polop de la Marina

Polop is een gemeente gelegen op 9 km van de kust in de provincie van Alicante, 

het gebied wordt ook “la Marina Baixa” genoemd. Polop is door zijn ligging in een 

bergachtige omgeving een bevoorrecht gebied te noemen en men treft in directe 

nabijheid een mooie natuur aan. Ook kan men genieten van de uitgestrekte stranden 

welke op slechts 10 km gelegen zijn. Polop zelf beschikt over een authentieke 

binnenstad met typische smalle straatjes welke de verbinding zijn naar het hoogste 

gebied waar zich de”Iglesia de San Pedro” bevindt. Samen met het kasteel van Polop is 

dit een van de meest pittoreske dorpen van het middellands zee gebied.

Polop zelf is een rustig dorp waar men alles kan vinden wat men nodig heeft voor een 

kwalitatief leven, meerdere restaurants, winkels, scholen etc. staan ter uw 

beschikking.

Polop bevindt zich slechts 15 minuten van Benidorm en Altea, 30 minuten van 

Alicante en 35 minuten van het vliegveld van Alicante. De nabij gelegen autobaan 

(AP-7) zorgt voor een snelle verbinding naar de rest van de provincie.

Terra Mítica El Albir
Mundomar

Luchthaven

40 km

45 km

11 km
15 km

9 km 8 km

kaart - Costa Blanca. Alicante

Winkelen
Winkel centrums, 
Markten.

Gastronomie
Verscheidenheid
van nationale en 
internationale Restaurants.

Berg Wandel en 
Fietspaden
Uitgebreid netwerk 
van wandel en 
fietstochten.

Cultuur
Kastelen, Historische 
monumenten 
en Musea.

Gezondheid en Welzijn
Internationale 
ziekenhuizen, 
Wellness spa.

Costa Blanca - Stranden
244 km met 
stranden, 
baaien en Klifs.

Costa Blanca - Golf
24 Golf banen.

Costa Blanca - Maritiem
25 Nautische clubs 
and Jachthavens.

Vrije tijd

Muziektheater, 
Bioskoop van 
Thematische parken.

AP- 7

A - 7



Rotonda 1

PILOTO / SHOWHOUSE

Residencial Venecia

Residencial Venecia bestaat uit ruime vrijstaande duurzame villa’s op percelen vanaf 418m2. 

De villa´s beschikken over een privé zwembad en aangelegde tuin na waaruit U een 

panoramisch uitzicht heeft op bergen en zee.

Residencial Venecia biedt meerdere verschillende exclusieve modellen met een unique 

design. Er is vooral aandacht besteed aan wooncomfort  en een optimale indeling. 

38°35'47.3"N  0°08'38.9"W



Opties Prijs (niet inclusief BTW)

Optie A. Keuken apparatuur.

Koelkast, Microwave, Oven, Vaatwasser (Balay of gelijkwaardig)
Incluisief

Optie B. Airconditioning 4.550 €

Optie C. Pakket A + Meubel pakket (zie showhuis of inventaris lijst) 12.500 €

Optie D. Alarm

Optie E. Motor voor garage poort

Optie F. Motor voor toegangshek auto

II (Parcela no6) 420m2 105 m2 --- 171 m2
66 m2

329.000€23,15 m2

298.000!
NOW

 (Empresa Seguridad  Tyco 2 años permanencia) 300 €

Perceel

Totaal

Kelder 
Verdieping

(Ruwbouw)

Bebouwd 

Oppervlak

Totaal m 2 

Bebouwd

Service 

Oppervlakte

Overdekt

Terras
Terras Prijs*

* B.T.W, NOTARIS EN KADASTER NIET INCLUSIEF.

Kw?JGÂA?tie Energie Label 

Uitstoot van kooldioxide

[KgCO2/m2jaar]


