
TECHNIEK

GEVELOPBOUW

FUNDERING

De basisversie van de gevel is verkrijgbaar in een steen- of 

houtafwerking en in 2 verschillende kozijnvariaties. Maar ook 

specials zijn mogelijk als dit stedenbouwkundig is gewenst.

Het klimaatsysteem is samengesteld uit een warmtewisselaar, gekoppeld aan 

een WTW-ventilatiesysteem. Met een thermische batterij worden temperatuur- 

schommelingen in de buitenlucht gedempt, waardoor nog minder energie 

nodig is om de woning in de winter te verwarmen of in de zomer koel te 

houden. Het klimaatsysteem is zo goed doordacht, dat zelfs zonder PV-systeem 

wordt voldaan aan de BENG norm.

De woning staat op metalen poten die rusten op een prefab betonnen ringbalk. 

Hierdoor is ook de fundering demontabel. Het geheel is daarmee verplaatsbaar

en dus ook geschikt voor bewoning op een tijdelijke locatie.

BIO-BASED EN
CIRCULAIR

Het casco is bio-based en bestaat uit een gelamineerd houten frame en 

HSB-elementen. Door toepassing van zoveel mogelijk circulaire materialen, scoort 

het ontwerp zeer positief op de MPG (= norm voor MilieuPrestatie Gebouwen).

MAATVOERING

Kwaliteit

Voldoet bouwbesluit en BENG 

(= norm voor Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Levensduur gelijk aan die van een conventionele 

nieuwbouwwoning.

Hoog wooncomfort door doordachte platte-

grond en toepassing van hybride meubilair. 

Materiaal- en kleurgebruik van het interieur 

volledig naar eigen wens samen te stellen. 

Turn-key opgeleverd.
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De bouwvoordelen 

Goede arbeidsomstandigheden in een

schone fabriek. 

Slechts 7 werkdagen productietijd per 

Smart Tiny Single (af fabriek).

Overlastbeperkend dankzij korte

bouwtijd op locatie. 

Zeer geschikt voor inbreidingslocaties

omdat bouwplaatsvoorzieningen vrijwel 

overbodig zijn. 

Prijsvast omdat het risico op 

tussentijdse prijsstijgingen door 

de korte bouwtijd wegvalt.

Oppervlakten

Bruto vloeroppervlakte: 34,2 m²

Gebruiksoppervlakte: 25,8 m²

Afmetingen 

Breedte buitenmaat: 500 cm 

Diepte buitenmaat: 610 cm

Hoogte buitenmaat: 332 cm

Hoogte binnenmaat: 277 cm
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Kans voor 

starters 
op de woning-

markt

www.smarttinyloft.com

www.smarttinyloft.com

VAN DE MODULAIRE

 
 

DE 20 
VOORDELEN 

SMART TINY 
SINGLE

Overige
Tot en met 4 bouwlagen hoog.

Diverse subsidiemogelijkheden met MIA/VAMIL. 

Plaatsbaar op basis van tijdelijke vergunning 

voor 15 jaar, omdat wordt voldaan aan de 

voorwaarden die daaraan worden gesteld.

Onbeperkt aantal mogelijkheden voor gevel, 

zowel in indeling, materiaal en kleur. 

Onderhoudsarm.

16.
17.
18. 

19.

20.

Comfortabel en duurzaam wonen
op slechts 26 m2

Duurzaamheid

Minimale CO2 uitstoot door bio-based casco, 

waardoor CO2 aan de atmosfeer wordt onttrokken 

in plaats van in de atmosfeer uitgestoten.

Positieve MPG score (= score voor MilieuPrestatie

Gebouwen) door toepassing van zoveel mogelijk 

circulaire materialen.

Verplaatsbaar en daarmee herbruikbaar in 

nieuwbouwproject op een alternatieve locatie.

Nagenoeg geen stikstofuitstoot op de 

bouwplaats, omdat het grootste deel van de 

werkzaamheden plaatsvindt in de fabriek. 

Minimale ecologische voetafdruk door minder 

bouwmaterialen bij realisatie en minder 

energieverbruik bij bewoning.  
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