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Eko Modular
Duurzame, schakelbare modules
De basismodule
Bij de bedenkers en bouwers van het in Tsjechië gevestigde EKO Modular hebben slim
nagedacht over hoe module bouw er óók uit kan zien. Haalbaar, schaalbaar en
betaalbaar. De uitkomsten hiervan zijn een opsomming van voordelen:
1. ﬂexibel systeem

variabel in mogelijke indeling en uitbreiding; Nu bouwen wat
ﬁnancieel haalbaar is, of wat je nu nodig hebt om later naar
wens uit te breiden.

Leverbaar in 5 afmetingen:
3 meter 50 breed x 7 meter 10 lang
4 meter breed x 8 meter lang
4 meter breed x 10 meter lang
4 meter breed x 12 meter lang
4 meter breed x 13 meter lang

2. snel wonen

gereed binnen vier maanden na opdracht.

3. hoge kwaliteit

de modules worden gebouwd onder ideale omstandigheden
in de productiehal.

2. Open wanden: binnen onafgewerkt

30 jaar op de constructie.

4. garantie

4 varianten:
1. Basisconstructie: buiten afgewerkt
3. Gesloten wanden: stukadoor gereed
4.Turnkey: alleen nog te stoﬀeren

5. vaste prijzen

een groot voordeel van deze modulaire houten constructies is
de vaste prijs voor de constructie die tijdens het werk niet
toeneemt.

6. Individuele projecten veel is mogelijk zoals een schuin dak als dat een voorwaarde is
in een bouwvoorschrift.

Schakelen of stapelen
De BASIS
Elke basismodule is voorbereid als
kern unit met aansluitingen voor een
keuken en het sanitair.
Vervolgens is iedere gewenste
indeling te maken en uit te breiden
naar de gewenste omvang of naar
gelang het budget toereikend is.
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Module van 2 x 4 m x 10 m = 80 m
2

bebouwd oppervlakte = 80 m
2
netto vloeroppervlakte= 65,3 m
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Steenhoﬀstraat 49
3764 BJ Soest
035-60 90 90 3
contact@woneninhout.nl
www.woneninhout.nl
Op alle leveringen en diensten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Wonen in Hout Bv van toepassing.

