& TANK

INTERIEUR
HAUT is een houten woontoren met appartementen voor bewoners die
houden van topkwaliteit, originaliteit, duurzaamheid en schoonheid.
Tegelijkertijd hebben deze mensen er géén behoefte aan om dit van de daken
te schreeuwen. Zij prefereren zogenaamde ‘ingetogen luxe’.
TANK ontwierp met deze kennis het hierin gepresenteerde interieurconcept,
vertaald naar drie appartementen; het penthouse, de villa en het panorama
appartement. Een op maat gemaakte, puur en premium omgeving die
likeminded mensen aantrekt die leven in het nu en hun ogen open houden
naar de toekomst.

PENTHOUSE

Bouwnummer:

20.1

Oppervlakte:

circa 323 m2

			

(circa 278m2 op de 20e en 45 m2 op de 21e)

Verdiepingen:

20 en 21

Droge koeler
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21e verdieping
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APP. PENTHOUSE, ± 271 + 57 m2
TERRAS ± 26 +104 m2

“HAUT is voor bewoners die houden van topkwaliteit, originaliteit, duurzaamheid en schoonheid. Elke
woning beschikt al over houten plafonds. In ons ontwerp kiezen we voor een mooie balans tussen hout en
andere hoogwaardige materialen, voor nog meer sfeer en karakter. Altijd met respect voor de architectuur,
het uitzicht en mooie grafische zichtlijnen.”
Sanne Schenk, partner TANK

21E ETAGE - APP. PENTHOUSE - MEI 2018

Bouwnummers: 9.1 en 14.1

VILLA

Oppervlakte:

circa 235 m2

			

(over 2 lagen: 9e/10e en 14 e/15e)

Verdiepingen:

Bouwnummer 9.1 op verdieping 9 en 10

			

Bouwnummer 14.1 op verdieping 14 en 15

woonlaag “beneden”

woonlaag “boven”
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OPSLAG

Bouwnummers: ter inspiratie voor alle

PANORAMA

			

Panorama woningen

Bijvoorbeeld:

12.1, 16.1 en 18.1

Verdiepingen:

diverse

De interieurontwerpen van TANK kenmerken zich door grote gebaren,

S2

EETKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER

eerlijke materialen, eerbied voor de architectuur, samenhang en grafische

SLAAPKAMER

lijnen. Het uiteindelijke, custom-made ontwerp is het resultaat van een
intensieve, inhoudelijke dialoog tussen TANK en de opdrachtgever.
OPSLAG/
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BADKAMER

Het inmiddels zeer uitgebreide interieur-portfolio van TANK varieert van
hotels, clubs, exclusieve woningen en winkels tot ‘food franchises’, kantoren,
café’s, restaurants, gyms en meer.
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Ontwerp:

TANK & FPW

Impressies:
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Contact:		

Broersma Nieuwbouw, via info@hautamsterdam.nl

Disclaimer: Deze brochure geeft u een indruk van enkele appartementen en de mogelijke opties tot wijziging, inrichting en indeling van deze
woningen. Dit betreffen nadrukkelijk wijzigingen van het ontwerp. De afgebeelde tekeningen, plattegronden en 3D impressies geven slechts een
beeld op welke wijze de koper zijn/haar woning zou kunnen inrichten, wijzigen en indelen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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PANORAMA, ± 228 m2

AS ± 29 m2

16E ETAGE - APP. PANORAMA - MEI 2018

