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Ontwerp jou leefstyle

'n Ontwerpersleefstyl by Lombardy Estate & Health Spa.
Die gesegde lui dat jou huis jou kasteel is. Die ontwikkelaars van Lombardy
Estate & Health Spa het sekerlik alles in hul vermoë gedoen om te verseker dat
dít wel die geval is.
Van die ligging (slegs 15 minute vanaf Pretoria) tot die oop ruimtes wat
sorgvuldig uitgelê en noukeurig in stand gehou is, Lombardy Estate & Health Spa
se inspirerende argitektuur is geskik vir 'n koning. Johan Heunis is 'n huiseienaar
wat sy huis ontwerp het om by die leefstyl wat Lombardy aanbied te pas. Hy is 'n
aktebesorger en 'n voormalige Springbok-rugbyspeler wat in 1989 as speler van
die jaar aangewys is.
Johan, wat reeds 'n bewonderaar van Toskaanse-styl-argitektuur was, het vinnig
die prag van Lombardy se prêrie-styl-ontwerp raakgesien, wat noukeurig geskep
is deur Sefan Antoni Olmesdahl Truen en QTS Architects. Die huise by Lombardy
het 'n oop ontwerp met baie natuurlike lig. Hierdie kombinasie van slim ontwerp,
breë verandas en groot balkonne versmelt met die skilderagtige landskap en
bekroonde tuine en skep 'n aanloklike ruimte waarin Lombardy-huiseienaars
woon.
Johan glo ook dat Lombardy uitstekende waarde vir geld bied en 'n waardevolle
belegging is. Die ontwerper se langtermynbetrokkenheid by die landgoed, asook
die gemeenskaplike fasiliteite van wêreldgehalte – die tennisbaan, klubhuis,
restaurant en spa – maak Lombardy 'n besonderse landgoed.

Veiligheid by Lombardy word deurlopend gemonitor en gereeld getoets –
onlangs is 'n geheime toets deur die huiseienaarsvereniging uitgevoer. Elke
veiligheidstelsel van die landgoed is tussen 23:00 en 03:00 (die tyd wat die
meeste risiko inhou) getoets. Op geen tydstip was Lombardy se veiligheidstelsels
deurdring nie, wat die gehalte van die stelsels en beheermiddels van Lombardy
(wat nog geen enkele veiligheidsinsident sedert die bekendstelling in 2007
gehad het nie) demonstreer. Veiligheidsinfrastruktuur sluit in 'n duursame
heining wat A-plus-omgewingsvriendelik gegradeer is – die enigste heining
goedgekeur vir Kritieke Nasionale Infrastruktuur (CNI) soos lughawens – asook
toekring-TV-kameradekking, toegangbeheer, 'n versteekte oortrederbespeuringstelsel en patrolliewagte.
Lombardy ontwikkel teen 'n vinnige pas en Fase 1 is byna uitverkoop, daarom het
die ontwikkelaars onlangs die eerste groep van Fase 2 bekendgestel – tien
pragtige, nuwe huise as deel van Lombardy Fountains. Hierdie oop, ruim
meenthuise bestaan uit ses eenhede met 3 slaapkamers en 3 badkamers, en vier
eenhede met 2 slaapkamers en 2 badkamers.
Indien jy op soek is na 'n leefstyl wat volgens jou behoeftes ontwerp is, moenie
langer wag nie. Belê in jóú stukkie ruimte in 'n landgoed met
reuse-groeipotensiaal.

As buitelugentoesias en natuurliefhebber geniet Johan in besonder die 100
hektaar-grond, die veilige, oop ruimtes en panoramiese uitsig, die landskaptuine
en inheemse fauna en flora, mere, waterweë en tuine. "Ek ry gereeld fiets op die
landgoed en geniet dit om tennis te speel. Ek hou van die voëllewe. In die aande
hoor ek die gebrul van die leeus, die roep van die jakkals en hiëna op 'n nabygeleë
koppie wat oor Lombardy uitkyk. Dit gee my baie plesier."
"Wat veiligheid betref is ek baie tevrede met die gekombineerde pogings van die
huiseienaarsvereniging en die ontwikkelaar om Lombardy veilig te hou. Die
veiligheidswagte en -voertuie is voortdurend op patrollie en ek sien hulle gereeld
in my omgewing. Dit is baie belangrik vir my dat my gesin op die landgoed kan
rondbeweeg sonder dat ons bekommerd hoef te wees oor veiligheidskwessies,"
sê Johan.

Skakel die ontwikkelaar by 087 725 5590, stuur e-pos na
info@lombardyestate.co.za, of skakel Eveline Zinssmeister: 082 041 9181,
Johan Scheppel: 072 288 3688, Christo Steyn: 082 453 4304, Vino Baum:
082 372 6030, of Lizette Leas: 082 929 3225.

Meenthuise vanaf R1 750 000 | Mere-boetiekhuise vanaf R3 000 000 | Erwe vanaf R830 000 (Pryse korrek met ter perse gaan)
WWW.SBRMIRUS.COM_LB00219_AFR

