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www.thewalllofts.com

Het Smart City Lofts complex |THE Wall| is gelegen aan de rand van snelweg A2.
Verder ligt het op fietsafstand van station Strijp-S. De bereikbaarheid is dus optimaal.
Binnen enkele minuten ben je in het bruisende centrum van Eindhoven, de
opleidingsinstituten TUE/Fontys Hogescholen en Eindhoven Airport. Het zijn Short
Stay Residences; maximaal 6 maanden te huren!

LIGHT LOFT

•Dit type heeft een ruim oppervlak omdat deze voorzien is van een entresol.
Deze variant is geschikt voor bewoning met één persoon. De oppervlakte
bedraagt circa 20-30m2 en de plafonds zijn circa 3.80 meter hoog.

WIRE LOFT

•Dit type heeft een ruim oppervlak omdat deze voorzien is van een entresol.
Door het ruimer oppervlak is deze variant geschikt voor bewoning met
twee personen. De oppervlakte bedraagt circa 35-50m2 en de plafonds zijn
circa 3.80 meter hoog.

GLOW LOFT

•Dit type heeft een ruim oppervlak omdat deze voorzien is van een entresol.
Door het ruimer oppervlak is deze variant geschikt voor bewoning met twee
personen. De oppervlakte bedraagt circa 20-30m2 en de plafonds zijn circa
3.80 meter hoog.

THE WALL LOFTS hebben een ruim oppervlak en zijn voorzien van een
entresol. Door het ruime oppervlak zijn de lofts ook geschikt voor twee
personen.

De oppervlakte bedraagt circa 25-50m2 en de plafonds zijn circa 3.80 meter
hoog. De ruimtes worden compleet opgeleverd met PVC vloer, wit
spuitwerk wanden, verlichting, verduisterende raambekleding, grote
raampartijen en een beton plafond met zwart spuitwerk afwerking. Dit
geeft de loft een mooi, strak en industrieel effect!
Onder de complete inventaris valt onder andere: kast/dressoir, kledingkast,
kapstok, enkele salontafels, eettafel, stoelen, kleed, lamp, televisie,
strijkijzer/strijkplank, servies, bestek koffiezetter/waterkoker en linnengoed.
Wens u de complete inventarislijst te ontvangen neem dan even contact
met ons op.
Elke loft is voorzien van een luxe greep loze jasmijn-witte keuken met
keramische kookplaat, vaatwasser, koel-vriescombinatie, inbouwmagnetron, spoelbak en multiplex werkblad. Elke loft is voorzien van een
uitgebreide inventaris.
De badkamer is uiterst compleet met eigen douche, douchewand, hangend
toilet, designwastafel, mengkranen, spiegel en spotjes.
Het enige wat je hoeft te doen? Pak je kleding uit, en de woning is voortaan
jouw thuis!

BPEM heeft tijdens het volledige traject een begeleidende rol gespeeld voor
The Wall. We zijn in zowel de ontwerp, realisatie en nazorg fase een actief
onderdeel geweest van het uitvoerende team. Daarbij zijn door ons de
werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties gemaakt en
uiteindelijk gecontroleerd voor oplevering en nazorg.
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