SPLENDID GAAT VOOR PASSIEF.
SPLENDID verzoent traditionele
bouwmethode met energie en milieu.
n Het gerenommeerd Limburgse bouwbedrijf SPLENDID uit Paal-Beringen staat al decennia
lang aan de top. Getuige daarvan de onderscheiding in de “Trends Gazellen” 2008 en 2009 als
snelst groeiend bouwbedrijf in Limburg in zijn categorie. Woning- en Villabouwer SPLENDID
staat dan ook voor duurzaamheid en kwaliteit. “Betaalbaar wonen” wordt hoog in het vaandel
gedragen maar mag niet ten koste gaan van de energiezuinige en milieuvriendelijke toepassingen die SPLENDID in elk van zijn projecten integreert. Dat is in een notendop waarom dit
bedrijf ook uw vertrouwen mag genieten.
Traditioneel bouwen is dat wel te verzoenen met het streven naar “passief”
wonen, zal u zich als kritische consument
afvragen. De woning die SPLENDID in het
Vlaams-Brabantse Herent realiseerde is
daar het levende bewijs van. In samenwerking met Wienerberger Groep, de grootste
baksteenproducent wereldwijd, pasten
de professionals van SPLENDID de meest
innovatieve technieken toe op het vlak
van isolatie, ventilatie, luchtdichtheid en
energiebezuiniging. Zowel vloeren, muren
als het dak werden zeer nauwkeurig
geïsoleerd en op iedere plaats werden alle
koudebruggen geweerd. Op www.massiefpassief.be lees je er alles over.

Wie nader wil kennismaken met de doordachte bouwpolitiek van SPLENDID kan in
Herent de massiefpassieve woning zien.
Maar ook in Limburg zelf zijn er voldoende
voorbeelden van trendy woningen. Op de
prachtige verkaveling te Hechtel aan de
Reststraat kun je een kijkje nemen naar
woningen in opbouw met een bijzonder
lessenaarsdak en een reeks andere -reeds
bewoonde- realisaties van SPLENDID. Zo
ook de nieuwe kijkwoning die SPLENDID in
dezelfde verkaveling recent opende. Deze
halfopen bebouwing werd niet helemaal
volgens een traditioneel concept gerealiseerd en presenteert zich precies daarom
met een erg aparte en aantrekkelijke
uitstraling. Zo vallen enkele uitspringende

volumes én de uitzonderlijke kroonlijsthoogte van 4,50 meter extra op. Beide
halfopen bebouwingen combineren een
mooie look met zeer sterke energetische
prestaties en bijhorend laag E-peil.

ning “Sleutel o/d Deur” -inclusief architect, veiligheidscoördinator, notariskosten,
BTW en een uitstekende ligging- wordt
voor minder dan 210.000 euro aangeboden.
Waarop wacht u nog?

SPLENDID blijft continu uitpakken met
inspirerende realisaties maar blijft bouwlustigen ook aanspreken met kijkwoningen
zoals hierboven én met heel betaalbare
bouwgronden. Zo wordt tegen de zomer
van 2010 een splinternieuwe verkaveling
met 155 percelen in een groene omgeving te Beringen bouwrijp gemaakt. Hier
komen zowel open, halfopen als gesloten
bebouwingen. De prijs van het aanlokkelijk
pakket van bouwgrond én afgewerkte wo-
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