
Het Mozaïek

De Mozaïekwoning is een woning met stijl. De ge-

vel heeft door de opvallende, verticale elementen 

een elegante, sierlijke uitstraling. 

Doordat de verkeersruimte zo compact mogelijk 

is, zijn de kamers groter. De badkamer kan aan 

de gevel of in het midden van de woning liggen. 

begane grond 1ͤ verdieping 1ͤ verdieping - variant voorgevel Mozaïek basis2ͤ verdieping

Ook op de indeling van de gevel heeft u invloed. 

Het plaatje is slechts om een indruk te geven. 

Graag willen we met u het ontwerpproces in, 

waarin u uw wensen kenbaar maakt. Samen met 

u ontwerpen wij uw woning op maat, zodat het 

echt uw woning wordt. Een woning met een uniek 

De bovenste verdieping is vrij indeelbaar. Hier 

kunnen eventueel twee slaapkamers worden ge-

maakt, zodat het totaal op vijf komt. Ook een 

dakterras behoort tot de mogelijkheden. 

De voorgevel is het visitekaartje van uw woning 

en kan in meerdere kleuren worden uitgevoerd. 

karakter, waarin u zich thuis voelt en waar u trots 

op kunt zijn. 

De woning kan ook als hoekwoning uitgevoerd 

worden. 

Voor de kavels met een breedte van 4,8 meter 

maken we een ontwerp op basis van dit concept.

B e z o e k a d r e s :

Wisselweg 33 

1314 CB Almere 

06 81 07 84 30   

i n f o @ a b - n l . n l



Tetris

De Tetriswoning is stoer en robuust. In de gevel 

zit rust en kracht, maar ook dynamiek door de in 

elkaar geschoven volumes.

Doordat de verkeersruimte zo compact mogelijk 

is, zijn de kamers groter. De badkamer kan aan 

de gevel of in het midden van de woning liggen. 

begane grond 1ͤ verdieping 1ͤ verdieping - variant voorgevel Tetris basis

B e z o e k a d r e s :

Wisselweg 33 

1314 CB Almere 

06 81 07 84 30   

i n f o @ a b - n l . n l

2ͤ verdieping

Ook op de indeling van de gevel heeft u invloed. 

Het plaatje is slechts om een indruk te geven. 

Graag willen we met u het ontwerpproces in, 

waarin u uw wensen kenbaar maakt. Samen met 

u ontwerpen wij uw woning op maat, zodat het 

echt uw woning wordt. Een woning met een uniek 

De bovenste verdieping is vrij indeelbaar. Hier 

kunnen eventueel twee slaapkamers worden ge-

maakt, zodat het totaal op vijf komt. Ook een 

dakterras behoort tot de mogelijkheden. 

De voorgevel is het visitekaartje van uw woning 

en kan in meerdere kleuren worden uitgevoerd. 

karakter, waarin u zich thuis voelt en waar u trots 

op kunt zijn. 

De woning kan ook als hoekwoning uitgevoerd 

worden. 

Voor de kavels met een breedte van 4,8 meter 

maken we een ontwerp op basis van dit concept.


