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Modulart
Voor het huis dat met je meegroeit!
Het Letse bedrijf Modulart is onze leverancier van
modulaire, energiezuinige houtskeletbouwwoningen.
Bij Modulart geloven ze in anders denken, durven en
doen. In het zoeken naar nieuwe manieren. Loskomen
van het lineaire bouwen en ontwikkelen. Bewegingen
ten koste van vaste regels.
De huidige manier van wonen opnieuw bekijken en
blijven zoeken naar nieuwe vormen van modern,
betaalbaar, comfortabel en milieuvriendelijk
geproduceerd wonen.

Modulart 35 is de basis
Deze enkelvoudige module van 35 m² is de basis voor de
andere modellen. Door de uitgekiende engineering is
het mogelijk een of meerdere modules aan elkaar te
bevestigen. Zo kunnen speelse woningen gecreëerd
worden in de vorm van bijvoorbeeld de letter H of de
letter Z.

Ÿ

Natuurlijke materialen
Modulart heeft energiezuinige, comfortabele en vooral
duurzame woningen ontworpen die geproduceerd
worden met materialen van fabrikanten die geven om
de voetprint die zij achterlaten. Woningen die ons door
het gebruik van natuurlijke materialen dichter bij de
natuur brengen. Die ons inspireren en energie geven.
De modules van Modulart worden onder ideale
omstandigheden in de fabriek geproduceerd en
gebruiksklaar op de bouwplaats afgeleverd. Compleet
ingedeeld met naar wens en afhankelijk van het
gekozen model één of meerdere (slaap)kamers, een
woonkamer, een technische ruimte, een badkamer en
een volledig uitgeruste keuken en badkamer.
Er zijn diverse opties om de Modulart modules naar eigen
wens verder aan te kleden. Zo kun je ervoor kiezen de
modules oﬀ-grid te maken of het dak te laten voorzien
van een elegant dakterras.

met lijnolie
Hoogwaardige isolatie met U = 0,18
Modulart huizen hebben doorgaans een
85-90% lagere energievebruik dan reguliere

Vele jaren van doorontwikkeling
Modulart is in het ontwerpproces ver gegaan. Zij gingen
in gesprek met architecten, ingenieurs en sociologen om
te bekijken wat de nabije toekomst zou brengen op
milieugebied en qua woonbehoeften. Zij realiseren zich
dat de komende jaren van cruciaal belang zullen zijn bij
het gebruik van onze natuurlijke energiebronnen.

Alle modules zijn inclusief:
Ÿ Cross Laminated Timber-panelen (CLT)
Ÿ Gevelbekleding van “A” -kwaliteit, geolied
Ÿ Ramen met driedubbele beglazing, U = 1,0
Ÿ Italiaanse tegels in de woonkamer
Ÿ Houten vloerdelen in de slaapkamer
Ÿ Volledig ingerichte keukenunit
Ÿ Volledig ingerichte badkamer
Ÿ Houten buitenkant panelen behandeld

Ÿ

Daar bedoelen we mee dat ook de

Flexibel wonen
Het uitbreiden of koppelen van de modules kan bij
aanschaf gebeuren, maar eveneens op het moment
dat je daar de behoefte of de ﬁnanciële ruimte voor
hebt.
Een extra deel erbij omdat er gezinsuitbreiding op komst
is. Of omdat je vaker thuis wilt werken en behoefte hebt
aan een werkplek bij huis

woningen.
Domotica: Alle Modulart-huizen zijn “slim”.
bediening op afstand van verlichting,

Ÿ

verwarming en beveiliging inbegrepen is.
10 jaar garantie op de constructie.
Bovendien staat de after-sales afdeling
klaar om in geval van problemen of vragen
snel te reageren.

Dat klinkt als een huis dat met je meegroeit!

Wonen binnen een dag
Alle varianten worden volledig in de fabriek gemaakt en
per module naar de bouwkavel vervoerd. Na plaatsing
op de bouwgrond wordt het hele huis in ruim een dag
geïnstalleerd. Minimaal overlast voor omwonenden en
zonder rommel op de bouwplaats.

Het is een cataloguswoning
Een huis dat wordt aangeboden als catalogushuis, is een
huis dat is ontworpen door de leverancier. Binnen de
door de fabriek gestelde parameters kunnen er beperkte
aanpassingen plaatsvinden. Deze kunnen hier en daar
voor meerkosten zorgen.
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Modulart - Feel good houses
Het strakke ontwerp is afgewerkt met oog voor
detail, waarbij aan alle belangrijke
woonfacetten is gedacht.
Het blonde CLT-hout, de lichte kleuren en
de grote raampartijen geven een aangename
sfeer aan deze comfortabele woning.
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Modulart 25

+3,18 m
+2,7 m
Een compacte module van woonhuiskwaliteit.
Multi inzetbaar als Tiny House, recreatiewoning,
kantoor in de tuin, B&B, atelier, zorgwoning etc.

bouwoppervlakte:

25 m² of 31,15 m²

woonoppervlakte:

25 m²

afmeting woning

optie A: 8,9 x 3,5 x 3,46 m

(L X B X H):
0,00 m
-0,28 m
-0,58 m

optie B: 7,35 x 3,4 x 3,46 m
optie C: 7,15 x 3,5 x 3,46 m
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Modulart 25
indelingsoptie A

Bouwoppervlakte:
31, m²

woonoppervlakte:
25 m²

afmeting woning:
8,9 x 3,5 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
schuifpui naar terras
1 slaapkamer
1 badkamer
1 terras

1 technische ruimte
5

V25112020A

Modulart 25
indelingsoptie B

Bouwoppervlakte:
25 m²

woonoppervlakte:
22 m²

afmeting woning:
7,35 x 3,4 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
badkamer
1 terras

schuifpui naar terras
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Modulart 25
indelingsoptie C

Bouwoppervlakte:
25 m²

woonoppervlakte:
20 m²

afmeting woning:
7,1 x 3,5 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
badkamer
2 terrassen
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Modulart 35
voorzijde

voorzijde slaapkamerkant
9,36 m

bouwoppervlakte:

ca. 40 m²

woonoppervlakte:

35 m²

afme ng woning
(L X B X H):

12 x 3,4 x 3,46 m

achterzijde
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Modulart 35
indelingsoptie A

Bouwoppervlakte:
40 m²

woonoppervlakte:
35 m²

afmeting woning:
12 x 3,4 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
schuipui naar terras
1 slaapkamer
1 badkamer
1 technische ruimte
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Modulart 35
indelingsoptie B

Bouwoppervlakte:
41 m²

woonoppervlakte:
35 m²

afmeting woning:
12 x 3,4 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
2 slaapkamers
1 badkamer
1 technische ruimte
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Modulart 35
indelingsoptie C- Dweller

Bouwoppervlakte:
40 m²

woonoppervlakte:
35 m²
ﬁetsenhok

open trap

afmeting woning:
haardhouthok

12 x 3,4 x 3,46 m

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
1 slaapkamer
1 badkamer
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Modulart 55
Bouwoppervlakte:
61 m²

woonoppervlakte:
55 m²

afmeting woning:
12 x 3,4 x 3,46 m
+ 5,6 x 3,7 x 4,36

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
1 slaapkamer
1 badkamer
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Modulart 75
+3,18 m
+2,7 m

0,00 m
-0,28 m
-0,58 m
Modulart 75 - Een multi-functionele TOPPER
De Modulart 75 is net als de andere Modulart modellen gebouwd om
comfortabel te kunnen wonen in de koude streken van Noord-Europa,
dus uitstekend geschikt voor permanente bewoning.
Je kunt hem uiteraard als woning gebruiken, maar wonen en werken
kan ook prima. Of een gedeelte van de woning als zorgwoning in
gebruik nemen. Of als Bed & Breakfast.

bouwoppervlakte:

ca. 82 m² (excl. terrassen)

woonoppervlakte:

75 m²

afme ng woning
(L X B X H):

12 x 10,3 x 3,4 m
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Modulart 75
indelingsoptie A

woonoppervlakte:
ca. 75 m²

9,3 m²

4,1 m²

9,3 m²

13 m²

6 m²

5,3 m²
Kenmerken:
woonkamer met
open keuken

9,3 m²
4,3 m²

17 m²

3 slaapkamers
2 badkamer2
terras in binnentuin
1 technische ruimte
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Modulart 75
indelingsoptie
indelingsoptie
B
B
ca. 75 m²

woonoppervlakte:
ca. 75 m²

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
3 slaapkamers
2 badkamer2
2 terrassen
1 technische ruimte
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Modulart 90
woonoppervlakte:
ca. 90 m²

Kenmerken:
woonkamer met
open keuken
2e woonkamer
3 slaapkamers
2 badkamers
2 terrassen
1 technische ruimte
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Modulart 120
Je eigen Spa met
inpandig zwembad en
sauna!
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MODULE ONTWERP EN MATERIALEN SPECIFICATIES

2.3 Ramen en deuren

1.1 Buitenwanden

Ÿ
Ÿ

Wanden gemonteerd in de fabriek, samenstelling van binnen
naar buiten het pand:
Ÿ CLT-panelen* 60 mm en gegalvaniseerd stalen frame
Ÿ Thermische isolatie met PIR panelen Kingspan van 100 mm
Ÿ
Membraan waterdicht / windscherm
Ÿ
Houten lat voor ventilatielucht 27 mm
Ÿ
Thermische houtbekleding
1.2 Binnenwanden
De binnenwanden zijn gemaakt van geolied 60mm CLT*.
1.3 Vloer
Samenstelling van de bovenkant tot de onderkant van de vloer
Parket in slaapkamer
Ÿ Italiaanse tegels in woonkamer en toilet
Ÿ Vloerplanken Knauf 2x12,5 mm
Ÿ Elektrische vloerverwarming
Ÿ XPS isolatiepanelen 25 mm
Ÿ Dampscherm
Ÿ Thermische vloer isolatie met PIR panelen Kingspan 120 mm
Ÿ Metalen golfplaat h = 90 mm

Aluminium kader 67 mm U ≤ 1,3 W / (m2 * K)
Glas: Drievoudige glaseenheid: 46 mm (6 Low-e + 14 + 6CF +
14 + 6 Low-e) - U ≤ 0,6 W / (m2 * K)

2.4 Binnendeuren
Geluidswerende MDF geverfde deur voor toiletruimte

Ÿ

2.5 Sanitair
WC: Villeroy&Boch Subway 2.0 wall mounted L=560 mm W:
360 mm
Ÿ Sink: Villeroy&Boch Subway 2.0 vanity washbasin W=800 mm
D=470 mm / Vanity unit in laminate
Ÿ Douchebak en doucheset: Hansgrohe Croma 100
Bovenstaande omschrijvingen zijn indicatief. In de praktijk kan er
gekozen worden voor een gelijkwaardig artikel.
Ÿ

Ÿ

2.8 Verwarmings-en ventilatiesystemen
Verwarmingssysteem omvat:
Elektrische vloerverwarming in alle ruimtes 100 w / m2
Ÿ N. 4 thermostaten voor afzonderlijke temperatuurregeling
Ÿ in elke kamer
Ÿ

Ventilatiesysteem omvat:
Warmte terugwinunits in woonkamer en slaapkamer voor
circulatie van frisse lucht
Ÿ Afzuiging in badkamer met vochtigheidssensor
Ÿ

2.9 Keuken en apparatuur
De keuken is volledig uitgerust en voorzien van:
Keramische kookplaat
Ÿ
Oven
Ÿ
Afzuigkap
Ÿ
koelkast
Ÿ
vaatwasser
Ÿ
RVS gootsteen met Chroom mengkraan
Ÿ

Ÿ

3.1 Transport
2.6 Verlichting en schakelaars
Ÿ Dimbare LED-lampen met laag verbruik in woonkamer,
slaapkamer en toilet
Ÿ Switches and sockets: Glass frames Bticino series Axolute

Het transport van de woning is NIET inbegrepen in de prijs.
De module wordt afgeleverd bij de werkgever in de fabriek,
klaar om opgehaald en getransporteerd te worden.

Ÿ

2.1 WANDAFWERKING
De wanden zijn 2x met beschermende olie behandeld
Ÿ
De badkamer en keuken zijn voorzien van gehard glas.

2.7 Elektrische en laagspanningssystemen

2.2 Vloerafwerking

Ÿ

Woonkamer, eetkamer en badkamer
Imola ceramica serie ORIGIN. Full body porselein steengoed
600x600x10 mm kleur grijs

Ÿ

3.2 Installatie
Ÿ
De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de
voorbereiding van de grond en/of de fundering. Dit is
Ÿ NIET inbegrepen in de prijs.
Ÿ De betonnen funderingsplinten worden WEL meegeleverd,
maar niet geïnstalleerd.
Ÿ Het aansluiten van de apparatuur op de lokale netwerken
is NIET inbegrepen.
Ÿ Modulart zal alle informatie verstrekken met betrekking
tot de geometrie van de module en de belastingen die
nodig zijn voor de berekening, constructie en installatie
van de funderingsplinten.

1.4 Dak
Samenstelling van binnenuit:.
Ÿ CLT panelen 100 mm. behandeld met beschermende olie.
Ÿ Dampfolie
Ÿ Thermische isolatie met PIR schuine panelen Kingspan van
170/225 mm.
Ÿ Waterdichtingsmembraan in EPDM

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Elektrische stroom- en verlichtingssystemen
Elektrische bekabeling, schakelbord, LED-lampen,
schakelaars en stopcontacten
Brandalarmsysteem
Rookmelders
Domotica ;Slimme domotica met afstandsbediening van
verlichting, verwarming en veiligheid

Slaapkamervloer
Ÿ
QuickStep CAS1334 Eiken mat, FINESSE, op kussen onderlaag
isolatie
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Prijslijst Modulart 2020
betreft

afbeelding

OPTIES
prijs incl. BTW
incl. transport
incl.plaatsing*

Modulart 25

€ 62.557

Modulart 35

€ 81.000

Modulart 55

€ 127.655

betreft

afbeelding

prijs incl. BTW

A_01

€ 2.178

A_0 2

€ 2.178

Note:
Voor alle woningen in ons aanbod
geldt dat prijswijzigingen en
aanpassingen zijn voorbehouden.
Het ontwikkelen en bouwen van
huizen is een dynamisch proces
waarbij iedere verbetering en
oplossing wordt gebruikt voor een
volgende woning.

haardhout opslag
A_03

€ 19.360

* exclusief terrassen

Modulart 75

buitenterras

€ 160.800

A_04

€ 27.225

dakterras (= vloerhout + trap +
glas balustrade)
Modulart 90

€ 185.000

Extra kamer in
35 m² module

ca. €4.840

Zadeldak
(=puntdak)

€ 6.655

* exclusief terrassen

Modulart 120

€ 235.950

* exclusief terrassen

*De plaatsingskosten kunnen afwijken door bijzondere lo

Note:
Alle aangegeven maten
en oppervlaktes zijn
maten bij benadering.

Wellicht extra
transportkosten

catie omstandigheden.
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Note:
Alle aangegeven maten
en oppervlaktes zijn
maten bij benadering.
Aan de maten en de
weergegeven prijzen
kunnen geen rechten
worden ontleend.
De door de fabriek
opgegeven maten en
prijzen zijn leidend.

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.
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