
NORM = VORM
Het ontwerp is sober, alleen het noodzakelijke is aanwezig want dit is een caban. Eenvoud kenmerkt niet alleen het programma maar ook 
de materiaalkeuze en bouwmethode.

De afmetingen van industriële standaard producten bepalen de afmetingen en het uiterlijk van het ontwerp. Zo is iedere zijde van het huisje 
4,20 breed door vier sandwichpanelen van een meter plus een hoekafwerking van 10 cm te gebruiken. Het aanpassen van het ontwerp op 
standaard afmetingen zorgt voor weinig restmateriaal en een demontabel, verplaatsbaar en dus verkoopbaar huisje.

Als de glazen deuren opengeslagen worden lopen de binnen en buiten ruimte in elkaar over. Bovendien fungeren de deuren als wind-
scherm voor het terras. Via de achterdeur kom je 
meteen in de badkamer terecht. Zo is het niet nodig om met vieze voeten naar binnen te lopen en kan je meteen na het werk in de tuin een 
douche nemen.

De stalen kolomvoetjes lijken het hutje te doen zweven en door het industriële uiterlijk komt het ontwerp nog meer los van zijn omgeving. 
De prijsindicatie van de materiaalkosten liggen op €10.000

schaal: 1 op 100
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NORM = VORM
technische beschrijving
1. constructie: vurenhout klasse B, aantal: 12, afmetingen: 150x150x4000mm
2. vloerbalken: vurenhout klasse B, aantal: 7, afmetingen: 25x100x3700mm
3. vloerplanken: vurenhout klasse B, aantal: 37, afmetingen: 22x100x3700mm
4. stalen kolomvoet: Simpson Strong-tie PPA, gegalvaniseerd staal S235JR, aantal: 4, afmetingen: 
100x100x150mm
5. vloerisolatie: rockwool BouwPlaat 201 VARIO, aantal: 16m² afmetingen: 100x1200x580mm
6. plaatmateriaal: multiplex, aantal 22m², afmetingen: 22x1220x2440mm
7. schoeven: Schmid schroeven, edelstaal inox A2, aantal: 100, afmetingen: 5,5x60mm 
8. windverband: Carlstahl, één zijde spanhuis met gaffel, andere zijde gaffel, geperst, RAL5015, 
aantal: 4, afmetingen: 
9. sandwichpanelen: SAB profiel, staal-PIR-staal RAL 5015, aantal: 64m², afmetingen: 100x1000x-
2650mm (Rc = 4,59)
10. bevestiging sandwichpanelen: RVS zelfborend schoef, aantal: 120st. afmetingen: 165mm
11. dakgoot: aluminium gepoedercoat RAL 5015, aantal: 1, afmeting: 
12. glazenpui: western red cedar kozijnen met dubbel glas, aantal: 4st, afmetingen: 114x1000x-
2250mm
13: fundering: betonplaten, aantal: 40m², afmetingen: 140x1000x1000mm
14: tegels: Mosa, matt collection kleur blauw, aantal: 6m², afmeting: 150x150x7mm

optioneel
15. houtolie vloer
16. toilet
17. douche
18. keuken
19. koelkast
20. electrische boiler
21. ...
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schaal: 1 op 75
plattegrond

doorsnede voorgevel-achtergevel


