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KODA Compact

bouwoppervlakte:

woonoppervlakte:

afme�ng woning  (L X B X H):

plafond-hoogte:

veranda:

lever�jd:

28,8 m²

20,5 m²

7,22 x 3,93 x 3,16 m

2,7 m

3,2 m²

90 dagen
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Fundering

Een fundering is niet noodzakelijk. De KODA is 
in principe een niet grond gebonden object 
dat simpelweg op een vlakke ondergrond kan 
worden geplaatst. Een vlakke ondergrond met 
8 rubberen tegels is voldoende. Een fundering 
is daarom om technische redenen niet 
noodzakelijk. 
Om redenen van bijvoorbeeld het verkrijgen 
van een hypotheek is het natuurlijk altijd mogelijk 
de KODA wel op een fundering te plaatsen. 
Informeer bij de hypotheekverstrekker/gemeente 
wat de vereiste zijn.

In 1 dag geplaatst

KODA Compact
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KODA Compact

Stapelbaar

Ook te plaatsen op een
KODA Loft
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Buitenkant afwerking
KODA Compact

zie ook: vivix.plaatdetail.ee/en/colors

Composiet gevelpanelen

De gevelpanelen van VIVIX® bieden 
een perfecte bestendigheid tegen 
uiteenlopende weersomstandigheden 
en uv-stralen en is bovendien extra 
duurzaam en gemakkelijk in gebruik. 
O.a. verkrijgbaar in vele uni-kleuren en 
diverse houtstructuren.

afgewerkt met Remmers Verf HK Satin finish
(dekkende, watergedragen weersbestendige verf)
(www.remmers.com) 

Metalen gevelpanelen

RR Colour Chart

(http://www.alumiini.net/rr-colour-chart/index.html)

Hout

donker zilverlicht zilver

steenrood

groen

 licht groenblauwlicht blauwzwartdonker bruin

bruinbeigeroodlichtgeel

 donker grijsmidden grijslichtgrijswitdonker green

X

X X

X

X

X

Standaard Premium 

+  € 3.630,00- (incl. BTW) +  € 1.149,50- (incl. BTW) 
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Keuken opties
KODA Compact

kastjes op de achterwand

koelkast

inductie kookplaat

gootsteen

kraan

Laminaat formica ® collectie, 18 mm, wit

Electrolux ERN1200FOW, 82-87 cm, 37 dB, A+ inbouw

Electrolux EHH3320NVK, 290 mm

Franke MARIS MRG-610-42 Fragranite® Sink Unit 

in Onyx (zwart)

Franke BAT 650, chroom

Note:

De geleverde apparatuur kan afwijken van het 

bovenstaande. E.e.a. wordt vooraf met cliënt besproken.

Franke BAT 650

Standaard 

 
Franke MARIS MRG-610-42 

Fragranite® Sink Unit 

in Onyx (zwart)

kastjes aan de zijkant

nano-laminaat werkblad

geïntegreerde eettafel

afzuigkap

* vaatwasser

wasmachine* 

kraan

Laminaat formica ® collectie, 18 mm

Fenix nano, met besteklade

Elica Era C60, carbon filter, inbouw, 

230-365 m3/h, 52-66dB

Bosch SPV46MX00E

Electrolux EW7F348SI, inbouw

Franke Fluence, chroom en

Damixa Silhouet wastafelkraan, 

smal mat zwart

Note:

De breedte van de badkamer deur 

is afhankelijk van de locale eisen

700mm of 900 mm.

* kies er één

Premium 

+  €   278,30 (incl. BTW) 

+  €   955,90 (incl. BTW) 

+  € 1.936,- (incl. BTW) 

+ €   885,72 (incl. BTW) 

+  €   885,72,- (incl. BTW) 

+  € 1.061,17,- (incl. BTW) 

+  €      90,75 (incl. BTW) 
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Standaard Premium 

vloer Laminaat; DISCOVERY 4V-collectie, Argenta Oak Arctic

Een goede kwaliteit met extra dikke toplaag.

https://classenfloor.com/floor/discovery-4v/

Vloer

https://www.balticwood.pl/en/offer/jeans/two-4him

Het oppervlak wordt gekenmerkt door spinthout en  

grote noesten, wat kenmerkend is voor eikenhout. 

De planken vertonen een hoge schaduwvariatie.

Naturel eiken parket met matte geborstelde 

crème en ivoorkleurige laklaag. (TWO_4HIM

OAK COTTAGE 1R IVORY & CREAM, matt lacq. brushed )

+  € 619,52 (incl. BTW) 

Vloer opties
KODA Compact
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Standaard Premium 

Badkamer opties
alle KODA modellen

PAA MI
Silkstone sink Alpine
White
400x210mm h=140mm

Deante
water tap round, chroom

Combi douche
Hansgrohe Crometta

Grohe Bau Ceramic
Hangend toilet
Alpine wit

Damixa Silhouet
wastafelkraan, smal
mat zwart

Gustavsberg
water tap rond
mat zwart

Damixa Silhouet
douche combinatie
mat zwart

Hansgrohe Logis
basin mixer 100
ééngreeps wastafelmengkraan 
zonder wastegarnituur,

Hangend toilet
Flory
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Overzicht opties / Premium Equipment:

Buitenkant afwerking:

parketvloer à € 619,52

afzuigkap à € 278,30

keukenkastjes op zijwand à € 1.936,00

geïntegreerde eettafel à € 955,90

vaatwasser  à € 885,72

         óf wasmachine à € 885,72

premium kraan in badkamer en keuken à € 1.061,17

nano-laminaat werkblad à € 90,75

trap op achterwand Koda à € 774,40

Nilan Combi S Polar TOP HVAC-unit, geïntegreerd à € 6.325,88

Unico Air SF koelsysteem à € 2.299,00

doorstroomboiler Stiebel Eltron DHB 18Sti à € 798,60

zijraam max 3m, verschuifbaar à € 5.324,00

metaal bekleding  à € 1.149,50

composiet paneel  à € 3.630,00

mijn keuze:

totaal:

Koda Compact
(prijzen incl. BTW, incl. transport)

Koda Loft  € 72.116,00

Note:

Houd a.u.b. rekening met kosten voor grondvoorbereiding 

(of fundering), huur bouwkraan en evt. kosten voor het 

aansluiten van de technische voorzieningen.
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Steenhoffstraat 49
3764 BJ Soest 
035-60 90 90 3 

www.woneninhout.nl 

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Wonen in Hout Bv van toepassing.

contact@woneninhout.nl
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