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Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

ConstruCtie
Vloer, muren en plafond worden in één keer gegoten 
in gewapend beton van de kwaliteitsklasse C45. 
De wanddiktes bedragen minimaal 8 cm, dakdiktes van 
10 cm en vloerdiktes van 12 cm. De vloer is vrijdragend en 
loopt naar de deur toe af. Het dak wordt kuipvormig en 
naar de achtermuur aflopend gevormd.  

dakbedekking
Het dak wordt volledig bedekt met bitumen en met glasvezel 
UV-bestendige versterkte dakbedekking. Waterafvoer van 
het dak. De regenpijp is van kunststof en is aan
de binnenkant tegen de achtermuur gemonteerd.  

wandafwerking buiten
Waterafstotend met vezels versterkte hoogwaardige en 
kleurvaste buitenbepleistering met structuur (verwerkt in 
het pleisterwerk) in een nader te bepalen kleur.  
 
wandafwerking binnen 
Afwasbare gemineraliseerde kunsthars dispersie in een 
lichte kleur (wit-zwart gespikkeld) en veegvast. 

Ventilatie
Ventilatie door middel van een tweetal dakventilatievoorzieningen. 

seCtionaaldeur
Ruimteboxen worden standaard voorzien van een 4 cm 
geïsoleerde handbediende Hörmann sectionaaldeur.  

uitrusting
Standaard voorzien van portierstrips aan de lange zijde ter 
bescherming van de autoportieren en  officieel naambordje 
aan de buitenkant.   

installatie
De ruimteboxen worden voorzien van een TL-lamp, schakelaar 
en geaard stopcontact. De algemene meterkast komt op een 
nader te bepalen plaats.              

Extra’s (tegen meerprijs)  

elektrisChe uitrusting
Automatische deuraandrijving met afstandsbediening.  

uitsparingen
1. Uitsparingen in vloer of muren volgens statische   
     mogelijkheden. 
2. Doorgangsopeningen bij dubbele ruimtebox.   

aansluitingen
Wateraansluiting mogelijk op aanvraag. 

5 meter boxen
De ruimteboxen hebben een standaard breedte van 3,5 m.  
Er zullen boxen gerealiseerd worden met een breedte van 5 m. 
Deze boxen zullen uitgevoerd worden met een geïsoleerde 
dakconstructie en afgewerkt worden met een monoliet 
afgewerkte vloer. Sectionaaldeur 4,5 m breed. De box 
scheidende wand is gezamenlijk met de naastgelegen box.

Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. 
Toewijzing plaats van de ruimtebox nader te bepalen.



algemeen 
De prefab ruimteboxen worden sleutelklaar met een 
gesloten vloer afgeleverd. Ze kunnen meteen in gebruik 
worden genomen en bieden uw eigendommen een doel-
treffende bescherming tegen diefstal en beschadiging, 
zonnestralen en vorst. Deze boxen zijn voor meerdere 
doeleinden te gebruiken o.a. als opslag/stalling van 
boot, caravan, camper, oldtimer of motor en niet te 
vergeten voor het uitvoeren van diverse kleine en 
hobbymatige werkzaamheden. 

kwaliteit 
Wij spreken niet alleen van kwaliteit, maar leveren deze 
ook. De muurdikte van minimaal 8 cm massief beton 
draagt ertoe bij dat u zich een hoogwaardig en 
langlevend product aanschaft. Hierdoor kunnen ook 
schappen probleemloos gemonteerd worden.

Vandalisme bestendig 
De afwatering van het dak gebeurt via kunststof buizen 
die aan de binnenkant geplaatst zijn. Zo wordt 

het regenwater door de vloer of door een muur naar 
buiten afgevoerd. Door deze methode is dit vandalisme 
bestendig. Ventilatieroosters zorgen voor voldoende 
luchtcirculatie. 

uitbreiding 
De automatische deuraandrijving (meerprijsoptie) met 
afstandsbediening brengt comfort in het alledaagse 
leven. Even op de knop drukken en de sectionaaldeur 
gaat vanzelf voor u open. 

afmetingen 
De ruimteboxen zijn 3,5 meter hoog en breed en 
9 meter diep. Ook zullen er boxen gerealiseerd worden 
met een breedte van 5 meter.

De ruimteboxen zijn bereikbaar via een rijbaan  
met een minimale breedte van 6 meter. 

boxen Van 9 meter lang
uw eigendom Veilig en netjes opgeborgen

v.a. E 27.500,- 
         V.O.N. excl. BTW 

> Veilige opslag door gesloten terrein

> hoogwaardige bouwkwaliteit

> buitenmaat minimaal 3,5 x 9 meter

> oppervlakte 31,5 m2   t/m  55 m2


