DESIGNED FOR LIVING

S.HOUSE

PLUG & PLAY, MODULAIR EN VERPLAATSBAAR

THE S.HOUSE
Met de look & feel van de iPhone in ons achterhoofd heeft PLEKvoor in
2016 S.HOUSE ontwikkeld. Stoer, sexy, speels, sophisticated, S.HOUSE.
Door het briljante design van MVSA Architects hebben we een
verfrissend high-end product voor de recreatiemarkt ontworpen.

P L U G & P L AY
S.HOUSE is een industrieel geproduceerd product met een intelligent
systeem als basis. Aparte modules worden op locatie aan elkaar
gekoppeld en hebben een geïntegreerde kabelboom; plug & play.
Vormgegeven met moderne materialen is dit echt een state-of-the-art
product. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatief installatieconcept met, indien gewenst een off-the-grid, centraal accuhuis.

3 MODELS
S.HOUSE heeft een basismodel in een L-vorm en heeft twee extra
modellen ontworpen met extra modules eraan vastgeklikt.
Alle drie met een slimme, compacte plattegrond.

L vorm van 45m² voor 2-4 personen
U vorm van 58m² voor 4 personen
H vorm van 70m² voor 6 personen
De eindafwerking is aan te passen naar eigen smaak,
maar is altijd vernieuwend en onderscheidend.

Roberto Meyer (1959) is oprichter en executive director van MVSA
Architects. MVSA Architects is een internationaal architectenbureau
met een creatief en ervaren team. Al meer dan 30 jaar realiseert MVSA
toonaangevende projecten op het gebied van architectuur, master
planning en interieurarchitectuur. De engineers en Industrial designers
van PLEKvoor hebben het ontwerp verder verfijnd en zo uitgewerkt
dat een exploitatievriendelijk recreatieproduct is ontstaan.

DESIGNED BY MVSA ARCHITECTS

De initiatiefnemers achter FOOM zien dat innovaties te weinig hun
weg vinden naar de vastgoedmarkt. De traditionele markt lukt dit niet
te doorbreken en wij zijn er van overtuigd dat er een ander platform
nodig is om innovaties te kunnen realiseren. FOOM richt zich daarom op
het creëren van een dergelijk platform zodat er vernieuwing gebracht
kan worden en het aanbod beter aansluit bij de klantbehoefte. Wij
geloven in mooier, slimmer en sneller. De levertijd is tussen de 4 en 8
weken en plaatsing kan binnen een dag gerealiseerd worden.

FOOM

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Basisconfiguratie

Vaste en losse inrichting: (optioneel)
- Slaapkamer en woonkamer voorzien

Maatvoering:
- Basismodel L-vorm
- 1 module van 10,2 m x 3,4 m
- 1 module van 3,4 m x 3,4 m
- Een extra module van 3,4 m x 3,4 m

van voldoende opbergruimte
- Ruimte voorzien van slimme
opbergruimte en vaste bedden
- Gordijnen/lichtwering opgenomen
en onderdeel van het ontwerp

- Totale hoogte 3,2 meter
Elektra:
Fundering:
- Eenvoudig demontabele en stelbare
centrale aansluiting
- Stalen draagconstructie

- Maximaal 2x 16A onderverdeling
in meterkast
- 1x centraal punt naar hoofdnet
- Diverse vrije inbouwwandcontact
dozen (woonkamer, bed, keuken en

Casco:
- Stalen hoofddraagconstructie
- (sandwich)Panelen wanden en dak
- C-profielen vloer

badkamer) voor klantgemak en
schoonmaak
- Optie; accupakket aangesloten op de
pv panelen en 12 V-systeem

- (hard)Houten kozijnen, kwetsbare
stukken/dorpels beschermd met RVS
- Volledig gesloten ‘box’ (casco) zonder
naden of kieren (m.u.v. ventilatie)

Gas:
- Er wordt geen gasaansluiting
gerealiseerd

Afwerking:

CAI:

- Gevels in Platowood en Polyurea

- Glasvezel bekabeling

- Strakke witte plafonds en wanden

- Centraal internet units/modem (WiFi)

- Vloerafwerking naar keuze (PVC)

- Mogelijkheid tot interactieve televisie

- Buitenscharnieren RVS

in woon- en slaapkamer

- Terrasvulling in vlonderplanken
vuren
- Geen goten, hwa’s, etc.
- Wind- en zanddichte detaillering (o.a.
slotgaten, dorpelaansluiting etc.)
- Naar buiten draaiende deuren.

Verwarming:
- 2x infrarood in woonkamer en
badkamer met bewegingsmelder
- Thermostaat met bewegingsmelder(s)
(slimme thermostaat)

Wind en stormveilig.
- Zonwerende beglazing/zonwerende
elementen i.v.m. binnentemperatuur
- Huisnummer zichtbaar vanaf pad
met LED-verlichting

Warm water:
- Ecobooster hybridesysteem
(geïntegreerde zonnecollector en pvpaneel) met slimme boiler

Koud water:

Keuken, incl. apparatuur (A-kwaliteit):

- Eigen aansluiting via hoofdmeter/

- Enkele spoelbak met mengkraan

hoofdleiding met Legionellabeheers

- Inductiekookplaat 4-pits

plan

- Afzuigkap met directe afvoer

- Ventilatie Mechanische afzuiging
(direct naar buiten)
- In toilet/sanitaire ruimte op
bewegingsmelder

naar buiten
- Koelkast 120 liter incl. vriesvak
- Combimagnetron
- Vaatwasser

- Natuurlijke toevoer door te openen
ramen/roosters

Sanitair:
- Douche met lage douchebak en

Verlichting:
- LED buitenlamp met bewegingsmelder aan padzijde

glazen deur, thermostaatkraan en
waterbesparende douchekop
- Wastafelmeubel met mengkraan
- Spiegel

Domotica:

- Toilet (hangend), inbouw

- Slim hotelkamerconcept, waaronder

- Wanden/vloeren in luxe (kunststof)

elektrisch bedienbaar slot met
persoonlijke entreecode middels
telefoon en/of pasje
- Multimedia, internet op televisie
- Slimme thermostaat met
bewegingsmelder

afwerking (geen tegels)
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