
EcoCabins Tiny Office 18

? m²
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Opzoek naar een comfortabel kantoor voor in de 

tuin? Of een studioruimte?

De Tiny Office 18 van EcoCabins is een compacte en multi-

inzetbare ruimte die turnkey wordt geleverd. Met zijn afmeting 

van 6 x 3 m past dit smarthome in elke achtertuin. Makkelijk te 

vervoeren en zo vanaf de vrachtwagen in jouw tuin getakeld. 

Even aansluiten en je kunt hem in gebruik nemen.

Standaard inbegrepen:

Kitchenette (LXRY variant

Elektrische vloerverwarming

Inloopdouche, toilet

3-laags glas (A+++)

Aluminium kozijnen (LXRY variant)

6 jaar garantie

Veelzijdig smarthuis

Handig als separate kantoorplek, maar ook 

uitstekend geschikt als atelier, vakantiehuis of 

gastenverblijf. 

En zou je graag een dakterras willen? Dat kan 

ook!

verplaatsbaar

18 m²



Materialen exterieur

De buitenzijde van deze EcoCabins is gemaakt van Siberisch lariks 

hout. Om het strakke design niet te verstoren hebben de 

architecten de hemelwaterafvoer in het ontwerp geïntegreerd.

Gevelafwerking

Het hout op het buitenkant van de EcoCabins kan naar keuze 

afgewerkt worden met olie, maar als je liever voor kleur gaat, dan 

kan dat ook. Je hebt dan de keuze uit diverse RAL-kleuren.
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18 m² 6 m 3 m 3,35 m

Groen op het dak

Om hem nog meer te laten blenden in je tuin kun 

je kiezen voor een groen dak. Daardoor draag je 

bovendien bij aan de biodiversiteit, de 

luchtzuivering, wateropvang én het besparen van 

energie.

Grotere plannen?

Het is mogelijk om deze duurzame units te stapelen 

of te schakelen. Denk aan studentwoonruimte of 

kantoorruimtes maar ook aan tijdelijke opvulling 

van een lege plek in de stad. Wanneer de lege 

plek een definitieve invulling gaat krijgen, dan 

verplaats je de EcoCabins Tiny Offices eenvoudig 

naar een andere locatie.

Fundering

De module kan op een eenvoudige fundering van 

stelcon platen of schroefpalen worden geplaatst.

Een slimme compacte ruimte.
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