Huisje van Hout
duurzaam scandinavisch design

SkärgÅrd

SkärgÅrd

breedte: 2,6 m
hoogte: 3,2 m
wand: 11 cm

breedte: 2,6 m
hoogte: 3,1 m
wand: 11 cm

Fjäll

Fjäll

breedte: 3,2 m
hoogte: 3,4 m
wand: 11 cm

breedte: 3,2 m
hoogte: 3,2 m
wand: 11 cm

SAGA

SAGA

breedte: 3,9 m
hoogte: 3,7 m
wand: 16 cm

breedte: 4,0 m
hoogte: 3,5 m
wand: 22 cm

Dröm

Dröm

breedte: 5,1 m
hoogte: 4,1 m
wand: 16 cm

breedte: 5,3 m
hoogte: 3,8 m
wand: 22 cm

stor

stor

breedte:
6,4 m
hoogte:
4,8 m
wand:
22 cm

breedte:
6,4 m
hoogte:
4,3 m
wand:
22 cm

zadeldak

Huisje van Hout
Huisje van Hout levert houten huizen tussen de 9 m2 en 90 m2

zadeldak

met de standaard van een villa. Zowel als zelf te monteren
bouwpakket als sleutelklare woning. Er zijn verschillende
modellen waarbij geen bouwvergunning nodig is.

lessenaarsdak

lessenaarsdak

duurzaam
De huizen worden gemaakt van hout uit duurzaam beheerde
bossen. Voor elke gekapte boom worden twee bomen terug-

zadeldak

geplant. Het bosareaal in Zweden wordt elk jaar groter.
Bouwen in hout scheelt 90% CO2 uitstoot ten opzichte van
bouwen in beton en staal.

lessenaarsdak

scandinavisch
De huizen zijn gemaakt op Scandinavische condities en zijn ook

zadeldak

in de winter warm en comfortabel. De ramen zijn standaard
van dubbel of driedubbel glas. Door te bouwen op poeren is
een betonnen fundering vaak niet nodig. De zwevende
geïsoleerde balklaag voorkomt kou en optrekkend vocht.

lessenaarsdak

design
De huizen zijn opgebouwd uit dubbelwandige modules. Deuren

zadeldak

en ramen kunnen naar keuze geplaatst worden. De huizen
zijn uit te breiden met een slaapzolder of een veranda. Alle

Toepassingen

types zijn met zadeldak of met lessenaarsdak verkrijgbaar.
Huisje van Hout is geschikt voor elke
denkbare toepassing waar ruimte nodig
is en een natuurlijke uitstraling gewenst.
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
Zakelijke toepassingen
recreatiewoning
praktijkruimte

Vele keuzemogelijkheden

kantoor

afmetingen van 9 m2 tot 90 m2

therapielokaal

terras

kinderopvang
studio
leslokaal

overdekte veranda
slaapzolder [vide]
extra ramen

Privé toepassingen

glazen terrasdeuren

logeerkamer

zadeldak of lessenaarsdak

atelier
tuinhuis
studeervertrek
tienerslaapkamer
vakantiehuis
stacaravan
woonark

andere nokhoogte

lessenaarsdak
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