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Small house
Het small house is gedetailleerd met hoogwaardige materialen en door een uitgesproken ontwerp is het een heerlijke plek om te kunnen wonen/werken. Door het gebruik van natuurlijke materialen en de dampopen constructie voelt de binnenruimte
erg fijn en natuurlijk aan. Het ruime panoramaraam vervaagt de grens tussen binnen
en buiten en onderstreept het gevoel van vrijheid en flexibiliteit.

Small house

Specs:
Gebruiksoppervlakte: 42m2
Voetafdruk: 61 m2
Gewicht: 10 t
Dakhelling: 23°
RC: wand 5 dak 6 vloer 5
Functie
Small house, Tiny house, trekkershut of buitenverblijf. In veel gevallen is het vergunningsvrij te
plaatsen.

Constructie
Deuren en raamkozijnen
Ramen en deuren zijn gemaakt van FSC
hardhout, en voorzien van Hr ++ Letselveiligglas. Twee draaikiep ramen, openslaande de deuren en een voordeur.
Buitenwanden
De basis van het Small house is gemaakt
van een innovatief multiplex frame gevuld
met houtvezel als isolatiemateriaal. De gevel is opgebouwd volgens het dampopen
principe. De gevel is afgewerkt met onbehandeld siberisch lariks rhombus profiel met
duurzaamheidsklasse 3.

Technische details
Op het terrein dienen de volgende aansluitingen aanwezig te zijn 3x25 amp. elektra aansluiting, afvalwaterafvoer 110mm en water toevoer 16mm.

Dak

Fundering

Binnenwanden

Op schroefpalen of betonplaten.

De wanden, de vloer en het dak zijn aan
de binnenzijde afgewerkt met gelakt Fins
vuren. De toilet/badkamer heeft een pvc
vloer en de wanden zijn afgewerkt met
epoxy.

Installatie
Verwarming en koeling via luchtwarmtepomp.
Warmwatervoorziening in bovenkast keuken.
Verlichting en de wandcontact dozen zijn al in
de gehele module geïnstalleerd incl. bijbehorende schakelaars. Ventilatie systeem met Co2
sensor in de badkamer.
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Het dak is uitgevoerd met felsplaten in de
kleur antraciet.

Merken
In het Small house zijn de volgende merken
geïnstalleerd: Bosch, Plieger, Gira, Eaton,
Etna, Thermo Comfort en Klemko.

GBO: 42 m2
Inhoud: 105 m3
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Designed with passion. Built for the future.

Voorgevel

Doorsnede A
Achtergevel

Linkerzijgevel

Rechterzijgevel
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Installaties
1.

Lucht lucht warmtepomp
Thermocomfort Como 2.0 koelen en verwarmen

2.

Elektronische boiler 80 liter

3.

Small house

Bosch Tronic elektrische boiler 80 liter

Ventilatie box
Itho Daalderop CVE-S HE vocht en Co2
gestuurd.

4.

Keuken apparatuur
Etna inductieplaat, Etna inbouw afzuigkap
met koolstoffilter en Etna inbouw koelkast 88cm

5.

Meterkast
Fins vuren multiplex

6.

Keuken
Fins vuren multiplex keuken

3.

2.
6.

5.
4.
1.

Small house
Vloerafwerking woonkamer
standaard gelakt Fins vuren
maar ook verkrijgbaar in:

Binnenafwerking standaard
gelakt Fins vuren maar ook
verkrijgbaar in:

Eiken duofloor

Eiken duofloor

Geolied en gerookt

Blank gelakt

Eiken duofloor

Eiken duofloor

White wash

Visgraat blank gelakt

Standaard Fins vuren 18 mm of Elka vita
Douglas, vuren of vuren gewit
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2.

3.

Vloerafwerking badkamer
Granite of Concrete:

1.

Installaties:
1.

Toilet
Villeroy & Boch O.Novo
Duoblok PK wit

Forbo Surestep Original

2.

Wasbak
Plieger compact wastafelset

granite

compleet 55x42 cm

3.
Forbo Surestep Original
concrete

Douche
Villeroy & Boch O.Novo Douchebak
Grohe Grohtherm Comfort douche
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Start uw project gemakkelijk online op
www.tinyhouse-store.nl
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