
Flevo timmerfabriek 

FlEVO HOME 

"De diverse mogelijkheden van een klein oppervlak" 

BY QUINTEN 



Van mantelzorg, tot kapsalon, naar home office of

thuisgym . De mogelijkheden zijn eindeloos 

Specificaties
Afmeting 3.60 x 2.40 
Hardhouten kozijnen: Houtsoort Mahonie Sapeli
Deuren gemaakt uit Iroko hardhout dit hout gaat het zwellen en 

HR ++beglazing
Beglazing van deuren uitgevoerd in 331. Letselveilig
Hang en sluitwerk uitgevoerd met politie keurmerk veilig wonen
Buitenafwerking Siberisch lariks (onbehandeld & duurzaam hout)
Dakbekleding EPDM dakbedekking
Wanddikte 174mm, afgewerkte wand 
Isolatiewaarde RC 3,5M2K/W 

       krimpen tegen bij diverse seizoenen



De Flevo timmerfabriek maakt het met haar Flevo Homes
mogelijk om een studio bij huis in te richten zoals jij dat wilt. 

 
Afgestemd op jouw wensen, voorzien van alle gemakken en
duurzaam gebouwd. Of je nu uren aan je to do lijsten gaat
werken, zoom meetings wilt houden, als kapster je klanten

ontvangt, er een personal trainingsruimte van maakt of de wens
hebt om aan huis je ouders te verzorgen. 

 
Met Flevo Home haal jij de oplossing naar jouw tuin.  

Jouw eigen studio aan huis



Jouw Flevo Home
Onze projectleiders luisteren graag naar jouw wensen en kunnen
adviseren welke Flevo Home het beste hierop aansluit.  

Elektra
Voorbereiding voor een 230V toevoer is aanwezig. De aansluiting van
elektra is niet verwerkt in de prijs.  

Plaatsing
De Flevo Home dient geplaatst te worden op een
schroeffundering. De schroeven zijn tegen meerprijs leverbaar. 



PRIJS VAN DE FLEVO HOME
€19.995,-

Levertijd 6 weken

(Afmeting 3.60 x 2.40)

FLEVO HOME 3.90 x 2.40  €20.995,-

FLEVO HOME 3.90 x 2.70  €22.995,-

FLEVO HOME 4.20 x 3.00  €24.995,-



Veel gestelde vragen

Is het plaatsen van de Flevo Home 
vergunning vrij? 

Voor het plaatsen van een Flevo
Home is geen vergunning nodig.  

Wat is de levertijd?

De levertijd is 6 weken. 

Door wie wordt de Flevo Home
geplaatst? 

Plaatsing kan door één van onze
partners.

Zijn er andere vakmensen nodig
voor de plaatsing? Denk aan een

electrien of loodgieter?

De zijn niet nodig. Wel is het handig
om een eventuele 230V aansluiting 

voor te bereiding.  

Is maatwerk mogelijk?

Jazeker, alles is bespreekbaar.  



Kom gezellig
langs!

 
 

De Flevo Home van de Flevo timmerfabriek biedt diverse
opties om jouw wensen te realiseren. 

 

We nodigen je graag uit bij ons in de fabriek om kennis te
maken en jouw wensen te bespreken. 

Tijdens het proces heb je slechts één projectleider die
exact weet wat de status van jouw Flevo Home is.  



WE KUNNEN VERBLUFFENDE DINGEN DOEN!

Het adres van ons hoofdkantoor is Hoofdstraat 12, Beekstad. Neem voor
vragen contact op via 020 - 123 45 67 of e-mail naar

hallo@geweldigewebsite.nl.

Flevo timmerfabriek
Markerkant 10-23
1316 AB Almere

www.flevotimmerfabriek.nl

036-5369382
info@flevotimmerfabriek.nl


