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CAMPUS AMICORUM BRUGGE

Ruime studentenﬂats in een UNIEK historisch pand
Campus Amicorum is een historisch pand uit de vroege achttiende eeuw dat
met de grootste zorg wordt gerenoveerd tot een charmevolle woonomgeving
voor studenten. De sfeer en de inrichting zorgen voor een aangename
studeeromgeving met de klemtoon op comfort en privacy. De ruime ﬂats
beschikken over een eigen keuken en badkamer met douche, wastafel en toilet.
Het historische gebouw herbergt eveneens een cosy corner waar de studenten
elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van hun vrije tijd.
Campus Amicorum in de Werkhuisstraat in Brugge behelst 79 studio’s en een
conciërgewoning rond 2 prachtige binnentuinen. 18 parkeerplaatsen vullen
het geheel aan en kunnen individueel gehuurd worden. Een individuele
fietshaak verzekert je stalen ros van een vaste stek. Je kan kiezen tussen
kleinere en zeer grote duplexstudio’s, plafonds op gebruikelijke hoogte, of
zeer hoog voor wonderlijk ruimtegevoel.
Comfortabele, gezellige en duurzame vloerbekleding
Er werd een custom ITEC CONCEPT BOLIVIA kwaliteit geproduceerd, die perfect
beantwoordt aan alle specifieke noden in de diverse ruimtes. De heterogene
vinyl werd voorzien van een sfeervol bamboe motief die de naden perfect
camoufleert en onzichtbaar maakt. De vloer voelt bovendien niet koud aan
en zorgt akoestisch voor een minimaal contactgeluid.
De perfecte combinatie van de hoge slijtlaag (0,70 mm), de compacte
opbouwhoogte (2 mm) met harde rug ,dus minimale restindruk) en de
goede slipvastheid (R10), garanderen een maximale levensduur.
Bovendien zijn vloeren uit de Itec collectie zeer gemakkelijk te reinigen
danzij de revolutionaire PUR HyperGuard+ slijtlaag. Itec voldoet aan de
meest strikte milieunormen en is in regel met de Europese regelgeving
inzake VOC-emissie (LOW VOC). Itec is een duurzaam product dat volledig
recycleerbaar is.

