DESIGNED FOR LIVING

B.HOUSE

PLUG & PLAY, MODULAIR EN VERPLAATSBAAR

B.HOUSE BY FOOM.
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I N N O V AT I O N M E E T S C O M F O R T

DESIGNED BY MVSA ARCHITECTS
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P L U G & P L AY B Y F O O M

B.HOUSE IS EFFICIËNT
ONTWORPEN VOOR 6 PERSONEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Basis configuratie
Maatvoering:
- 4,5 m breed en 8,5 m.lang
- 30m2 BBO
- Totale hoogte maximaal 4,40 m

Fundering:
- 8 vaste of inklapbare stalen poten,
onderdeel van frame
- Eenvoudig demontabele en stelbare
centrale aansluiting
- Verzinkt stalen draagconstructie met
transportsysteem
Casco:
- Stalen hoofddraagconstructie, volledig
verzinkt
- (sandwich)Panelen wanden en dak
- Vloer houten balken, gevuld met EPS
- (hard)Houten kozijnen, kwetsbare stukken/
dorpels beschermd met RVS
- Volledig gesloten ‘box’ (casco) zonder
naden of kieren (m.u.v. ventilatie)
- Ramen alleen als uitzetraam
Afwerking:
- Gevels in Platowood en Polyurea
- Strakke witte plafonds en wanden
- Vloerafwerking naar keuze (bijvoorbeeld
PU gietvloer)
- Buitenscharnieren RVS voorzien van
extreme coating
- Terras/hellingen/trappen/leuningen
in verzinkt staal
- Terrasvulling in vlonderplanken Platowood
- Geen goten, hwa’s, etc.
- Wind- en zanddichte detaillering (o.a.
slotgaten, dorpelaansluiting etc.)
- Naar buiten draaiende deuren.
Wind en stormveilig.
- Zonwerende beglazing/zonwerende
elementen i.v.m. binnentemperatuur

- Huisnummers zichtbaar vanaf
pad met LED-verlichting
Vaste en losse inrichting:
- Keuken voorzien van bovenkasten
- Slaapkamer en woonkamer voorzien van
voldoende opbergruimte
- Slaapcocoons voorzien van slimme
opbergruimte en vaste bedden
- Gordijnen/lichtwering opgenomen en
onderdeel van het ontwerp
Elektra:
- Maximaal 2x 16A onderverdeling in
meterkast
- 1x centraal punt naar hoofdnet
- Diverse vrije inbouwwandcontactdozen
(woonkamer, bed, keuken en badkamer)
voor klantgemak en schoonmaak
- Zoveel als mogelijk een 12V-systeem
(optie; accupakket aangesloten op de pvpanelen)
Gas:
- Er wordt geen gasaansluiting gerealiseerd
CAI:
- Glasvezel bekabeling
- Centraal internet units/modem (WiFi)
- Mogelijkheid tot interactieve televisie in
woon- en slaapkamer

Verwarming:
- 2x infrarood in woonkamer en badkamer
met bewegingsmelder
- Thermostaat met bewegingsmelder(s)
(slimme thermostaat)
Warm water:
- Ecobooster hybride systeem (geïntegreerde
zonnecollector en pv-paneel) met slimme
boiler

Koud water:
- Eigen aansluiting via hoofdmeter/hoofdleiding met Legionellabeheersplan
Ventilatie Mechanische afzuiging:
(direct naar buiten):
- In toilet/sanitaire ruimte op
bewegingsmelder
- Natuurlijke toevoer door te openen ramen/
roosters
Verlichting:
- LED-buitenlamp met bewegingsmelder
aan padzijde
Droogweerafvoer/DWA:
- Rioolaansluiting op vrij verval (PVC)
met centrale pompput en persleiding
richting gemeentelijk riool (door derden
aan te leggen niet in prijs opgenomen)
Domotica:
- Slim hotelkamerconcept, waaronder
elektrisch bedienbaar slot met persoonlijke
entreecode middels telefoon en/of pasje
- Multimedia, internet op televisie
- Slimme thermostaat met bewegingsmelder
- Daglichtafhankelijke verlichting (LED) aan
te passen (RGB) qua sfeer en beleving
Keuken, incl. apparatuur (A- kwaliteit):
- Enkele spoelbak met mengkraan, Grohe
(op centrale boiler)
- Inductiekookplaat 4-pits
- Afzuigkap met directe afvoer naar buiten
- Koelkast 120 liter incl. vriesvak
- Combimagnetron
- Vaatwasser

Sanitair:
- Douche met lage douchebak en glazen deur,
thermostaatkraan (Grohe) en waterbesparende douchekop
- Breed wastafelmeubel met mengkraan
- Spiegel
- Solitair toilet (hangend), inbouw
- Wanden/vloeren in luxe (kunststof)
afwerking (geen tegels)
Veiligheid:
- Brandmelder met doormelding naar
receptie
- Inbraakalarm (magneet op deuren +
1x bewegingsmelder)
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