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Duurzame, schakelbare modules

WiHV220222

Tiny Villa 60 Premium

verplaatsbaar

50 m² + 10 m² overdekt terras
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Een premium Villa

De titel Premium staat in dit geval voor maximaal 

comfort en luxe. Uiteraard is het met de isolatiewaarde, 

duurzaamheid en energiezuinigheid ook uitstekend 

gesteld, maar bovenal…vind je het geen plaatje?

Wat een fraai design! Wat een mooie lijnen. Nergens 

onderbroken door noodzakelijke maar vaak zo lelijke 

regengoten. Deze zijn ‘simpelweg’ geïntegreerd in het 

ontwerp. Dat is ook het geval met de zonnepanelen. 

Deze zijn niet plompverloren op het dak geplaatst, maar 

keurig verwerkt in het design.

Buitenzijde afwerking

De strakke buitenkant is behandeld met Siberisch lariks. 
De kleur van de buitenzijde bepaal je zelf. Óf je kiest één 

van de beschikbare RAL-kleuren óf je gaat voor het oliën 

van de buitenzijde.

WiHV220222

Tiny Villa 60 Premium

De buitenzijde is gemaakt van Siberisch lariks 

hout met geïntegreerde hemelwaterafvoer.

zeer laag energieverbruik; woonhuiskwaliteit  

 comfortabel en functioneel

  duurzaam geproduceerd met minimale

voetafdruk 

   sleutelklaar

gebouwd in de fabriek

  Zo vanaf de vrachtwagen op de kavel 

 Binnen 1 dag geplaatst en snel aan te sluiten 

volgens 't plug & play principe

50 m² woonruimte en 10 m² overdekt terras.

  

  

  

Kenmerken:

Lekkere Luxe

De prachtige buitenkant is de voorbode van de evenzo 

fraaie binnenkant.  Alles is heel mooi afgewerkt en er 

worden uitsluitend premium materialen gebruikt. Het is 

luxe wat de klok slaat. 
Van het mooie visgraat parket op de vloer, de gezellige 

gashaard in de woonkamer tot de keukenafwerking en 

de mooie inloopdouche in de badkamer. 

Alles is tot in de perfectie ontworpen en uitgevoerd.

Sleutelklaar geleverd

Alle EcoCabins woningen worden plug & play geleverd. 

De woning wordt volledig in de fabriek gebouwd en per 

vrachtwagen naar de bouwkavel (of achtertuin!) 

getransporteerd.

Ter plekke wordt deze houten woning met een kraan op 

de eenvoudige fundering geplaatst. Deze kan bestaan 

uit stelconplaten of schroefpalen.
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Tiny Villa 60 Premium

Standaard inbegrepen:
Ÿ Aluminium kozijnen met Triple glas (A+++)
Ÿ Handgemaakte houten shutters
Ÿ Visgraat parket
Ÿ Elektrische vloerverwarming en een 

gashaard
Ÿ Geïntegreerde hemelwaterafvoer
Ÿ 100% elektrisch
Ÿ Keuken met kookeiland + apparatuur

Ÿ Inloopdouche + toilet
Ÿ Wasmachine aansluiting op plek naar keuze

bouw
oppervlakte

lengte
buiten

breedte
buiten

hoogte
buiten

50 m² 12 m 5 m 3,9 m

Ÿ inductie kookplaat
Ÿ koelkast
Ÿ magnetron
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Steenhoffstraat 49
3764 BJ Soest 
035-60 90 90 3 

www.woneninhout.nl 

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Wonen in Hout Bv van toepassing.

contact@woneninhout.nl


