Sterea Parkresidenties

Subliem wonen in een nieuw
en groen stukje Sterrebeek

Bij het concipiëren en creëren van Sterea Parkresidenties liet architect
Paul Lievevrouw zich inspireren door de beschermende en inclusieve
structuren van Vlaamse begijnhoven en Italiaanse kasteeldorpen. Die
inzichten vertaalde hij in een hedendaagse woon- en leefkwaliteit.
Betrokken bij een actieve groene omgeving. Op maat van mensen
van nu, gericht op hoe we vandaag en morgen wonen, werken,
ontspannen en leven.

Wonen in harmonie
Kiezen voor Sterea Parkresidenties. Dat is genieten in evenwicht.
Groen, weids én eigentijds. In de natuur en vlakbij de hoofdstad.
Privé en collectief.
Dit uitzonderlijke concept bundelt individueel comfort, architecturaal design en een hoogkwalitatieve afwerking. En dat met alle
voordelen van een unieke ligging: in het hart van Sterea, een plek
waar wonen en ontspannen hand in hand gaan.

Elke Sterea Parkresidentie verzoent licht,
ruimte, stijl en smaak. De indeling en
afwerking zijn perfect afgestemd op uw
manier van leven. Eén ding delen alle
bewoners hier: het sublieme groene palet
van de natuurpracht die hen omringt.

Het uitzonderlijke Sterea
Parkresidenties aanbod
47 tweekamerwoningen
5 éénkamerwoningen
4 driekamerwoningen
Opp: van 75 tot 128 m²

Sterea Parkresidenties
Hedendaags wonen waar stijl, luxe
en natuur in elkaar overvloeien.

Genieten van de goeie dingen des levens
in een groene oase van rust.

Dat is Sterea

Bij de prachtige woningen horen ook een
superette en ruimtes voor vrije beroepen
zoals een dokterspraktijk of apotheek.
Bij uw woning zijn er ook ondergrondse
garage’s en fietsstallingen voorzien.

Alles om stijlvol te ontspannen
Hier heerst 365 dagen per jaar een vakantiegevoel. Dat kan ook niet anders met
The National Golf Brussels vlakbij. Swing, pitch en put op het adembenemende
18 holes golfterrein of laat u culinair verwennen in de brasserie met haar
prachtige terras.
Ook de exclusieve David Lloyd Fitness Club ligt in uw achtertuin. Hier vindt u alles om
te ontspannen en u in te spannen: een gigantische fitness, een binnen- en buitenzwembad, tennisterreinen, padelvelden, een sauna, een hammam, … U kan er ook
heerlijk eten in het restaurant en gebruik maken van de co-workingplekken.

Kom zelf ervaren wat Sterea
Parkresidenties zo uniek maakt
Proef de sfeer. Beleef de omgeving.
En voel u meteen thuis.

Geniet van perfectie
Wandel binnen en installeer u. U hoeft aan niets meer te denken. De volledig
ingerichte keuken is inbegrepen. Net als de badkamerinrichtingen en een
ventilatiesysteem D (pulsie en extractie met warmterecuperatie).

2 JAAR GRATIS
MEMBERSHIP
CONCIËRGE PRIVÉ
Voor totale gemoedsrust

Verwarmd en gekoeld door geothermie:
ecologisch en economisch interessant
Uw woning wordt ’s winters verwarmd en ’s zomers gekoeld via
een systeem gebaseerd op ondiepe geothermie. In combinatie
met vloerverwarming en een klokthermostaat biedt dit systeem
een ongeëvenaard comfort. Volstrekt geruisloos én met de laagst
mogelijke verbruikskosten. Er is een back-upsysteem met een
hoogrendementsgasketel, zodat u altijd zorgeloos kan douchen.

Geothermie slaat de
zomerwarmte in de bodem op
voor hergebruik in de winter.
Deze circulaire technologie
reduceert de CO2-uitstoot van het
gebouw tot 90% en garandeert
de kleinst mogelijke ecologische
voetafdruk. Dat maakt van uw
woning een echte investering
voor de toekomst.

Sterea Parkresidenties is veel meer dan
een plek om te wonen. Het is een echte
‘way of life’, verrijkt met diverse services
en faciliteiten. Om u deze unieke sfeer
voluit te laten ervaren, bieden we u de
eerste twee jaar het lidmaatschap van
Conciërge Privé aan. Dankzij hun de
exclusieve dienstverlening geniet u van
extra quality time in uw fantastische
nieuwe thuis.
Meer informatie?
Neem een kijkje op
www.concierge-prive.be
of bel 02 313 33 35

Kom de unieke Sterea vibe zélf voelen
Sterea is een meesterlijke mix van wonen, werken en ontspannen.
Een groene oase van 80 ha. De golf, het centrum van Sterrebeek,
het Zoniënwoud en de hoofdstad liggen allemaal vlakbij uw
parkresidentie. Een bezoek zegt meer dan duizend foto’s. Kom eens
langs. Om te wandelen of fietsen naar het Moorselbos en het Park
van Tervuren. Om een hapje te eten in Brasserie The National.
Zo ervaart u pas echt hoe mooi het leven op Sterea kan zijn …

Bel 02 313 33 33 voor een afspraak of mail naar info@sterea.be.
We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Wij zijn alle weekdagen open van 10 tot 18 uur.

www.sterea.be
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Ook wonen in de groene pracht
van Sterea Parkresidenties
in Sterrebeek?

