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De traditionele woningoplossingen voorzien niet meer in de juiste behoefte.
Door de demografische ontwikkeling, maar ook omdat mensen gewoon leuker,
slimmer en goedkoper willen wonen. Met dit in gedachte ontwikkelde PLEKvoor,
in samenwerking met BiUM, in 2016 voor het merk KLIK een compleet duurzaam,
kosteneffectief en energieneutraal huis voor kleine huishoudens; 1.TWEE.
Een volgende stap in de ontwikkeling van het nieuwe bouwen.

1.TWEE. Een slim ontwerp

Bij PLEKvoor en BiUM zijn kleine huisjes geen gekrompen groot huis. Bij kleine
huisjes gaat het om intelligente eenvoud. 1.TWEE is ontworpen met de gebruiker als
middelpunt, letterlijk. Een klein huis geeft ruimte wanneer er een optimale relatie is
met de belevingswereld van de bewoners, het moet klikken. Mensen wonen steeds
vaker met zijn tweeën of alleen. Met 1.TWEE kunnen ze veel buiten leven, vrienden
en familie te logeren ontvangen. Ook kunnen mensen in 1.TWEE tijdelijk verzorgd
worden en is de woning of het huis toegankelijk voor mindervaliden.
1.TWEE is levensloopbestendig, dus voor alle leeftijdscategorieën aantrekkelijk.

De ‘modulebouw’

1.TWEE is opgebouwd uit drie aparte modules die op locatie aan elkaar gekoppeld
worden en heeft een geïntegreerde kabelboom. De modules worden industrieel
geproduceerd. Het grid wordt in de fabriek gevuld met een systeem van integrale
wanden, vloeren en dakdelen. Voor de afwerking zijn ook duurzame,
kosteneffectieve en circulaire materialen gekozen.
De modules van 1.TWEE zijn lichtgewicht. Afhankelijk van grondslag wordt locatieafhankelijk de fundering bepaald. Door ons systeem zijn we in staat om een tijds- en
plaatsonafhankelijk product te leveren dat bovendien altijd aanpasbaar is. Over een
paar jaar slimmere wanden toevoegen of een andere afwerking? Geen probleem.

Het concept

Van de drie modules is er 1 ‘slimme’ module (de middelste). Hier zitten de
aansluitingen voor elektra en water alsmede de keuken, badkamer en toilet.
De andere modules zijn leeg en daar kunnen makkelijk verplaatsbare wanden ingezet
worden. Door deze gebruikte techniek kan een woning volledig naar wens worden
gemaakt. Als het gebruik van de woning veranderd kan er een module bijgeplaatst
of weggehaald worden. Is de wens een grotere woning dan is het ook mogelijk om
meerdere grote modules toe te voegen. Door een kleinere module aan te klikken kun
je een ruimte in de woning uitbreiden. Zo kan de middelste module groter worden
gemaakt waardoor er een ruimer entree wordt gecreëerd. Op eenzelfde manier
kunnen ook slaap- en/of woonruimte vergroot worden.
Tevens is het mogelijk de gehele woning te verplaatsen. Dit maakt dat het huis
meegroeit met de gebruikersvraag, maar ook met de functieverandering.
Het huis is te koop als standaard product, maar met verschillende opties vorm te
geven naar eigen smaak.

Duurzaamheid staat centraal. Wat betreft de inrichting van de omgeving, de keuze
van de materialen en de toegepaste energiehuishouding. De materialen zijn circulair,
dat wil zeggen recyclebaar of herbruikbaar. Het huis is zo ontwikkeld dat de
verschillende onderdelen altijd aan- en afkoppelbaar zijn zonder restafval.
De vervoersbewegingen voor de plaatsing zijn minimaal vanwege de fabrieksmatige
basisbouw. De woning wordt ‘all electric’ uitgevoerd. De te gebruiken elektra wordt
opgewekt door zonnepanelen. De woningen worden indien mogelijk in clusters
geplaatst. De energie afkomstig van de zonnepanelen die in de clusters niet direct
gebruikt wordt, kan worden opgeslagen in een centraal accuhuis. Samen zijn deze
huizen voor de energievoorziening dus nagenoeg zelfvoorzienend. Er hoeft weinig tot
geen elektra te worden afgenomen bij een leverancier.

Duurzaam

De woning heeft een compacte plattegrond van in totaal 60 m2.
Hierin vindt u een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers, een
badkamer met toilet en een hal. De kwaliteit van de plattegrond zit in
het slim omgaan met elke vierkante meter.
De opvallende elementen hierin zijn:

• het aantal vierkante meters echte woonruimte; alle vertrekken zijn
verblijfsruimten die met elkaar verbonden zijn, behalve de hal;

• de hal; deze neemt een centrale plek in door de toegang naar de
woonkamer, toilet en badkamer en de slaapkamer;

• rolstoel- en rollatortoegankelijkheid;
• veel ramen waarmee we ‘buiten’ naar ‘binnen’ kunnen halen;
• het vrijstaande karakter door de toegangsdeur aan de zijkant;
• de beleving van ruimte.

Plattegrond

Het merk KLIK richt zich op het bouwen van moderne, flexibele woningen die
geschikt zijn voor permanente bewoning, maar ook voor de recreatiemarkt.
De woningen zijn opgebouwd uit klikbare modules en een koppelbaar grid.
Deze worden in het productiebedrijf binnen 4 tot 8 weken geproduceerd en op
locatie gekoppeld; plug & play. De afmetingen van de modules kunnen verschillen,
mits 1 zijde maximaal 3,4 meter is in verband met vervoer.
De indeling, invulling en het uiterlijk van de woningen die door KLIK ontwikkeld
worden kunnen per project verschillen en per ontwerp een eigen uniek uiterlijk
krijgen door de wand- en dakpanelen aan te passen.

Over KLIK

Technische Omschrijving
Basisconfiguratie
Maatvoering:

Elektra:

- 3 modules van 3,4 m x 5,85 m

- Maximaal 2x 16A onderverdeling in

- Totale hoogte 4 m

‘meterkast’
- 1x centraal punt met hoofdnet

Fundering (door derden):
- Afhankelijk van grondslag (lichte
bebouwing)
- Eenvoudig demontabele en stelbare
centrale aansluiting

- Diverse vrije wandcontactdozen
(woonkamer, slaapkamers, keuken)
+ 1x badkamer (föhnaansluiting +
scheeraansluiting)
- Alle elektra inbouw
- (Optie): een 12V-systeem d.m.v. een

Casco:

accupakket aangesloten op de pv-

- Stalen hoofddraagconstructie

panelen

- (Sandwich)panelen vloer, wanden
en dak
- Vloer C-profielen

Gas & CAI:
- N.v.t.

- (Hard)houten kozijnen
- Volledig gesloten ‘box’ (casco) zonder
naden of kieren (m.u.v. ventilatie)

Verwarming:
- Infrarood in woonkamer en slaapkamer
met thermostaat

Afwerking/randdetails:
- Gevels in diverse afwerkingen

Warm water:

- Strakke witte plafonds

- ‘Slimme’ elektrische boiler

- Wanden strak wit

- Optie doorstroomboiler aangesloten

- Vloerafwerking naar keuze (bijv. PVC)
- Buitenscharnieren RVS

op zonnepanelen

Keuken, incl. apparatuur (A-kwaliteit):

Koud water:

- Kleur naar keuze

- Eigen aansluiting via hoofdmeter/

- Enkele spoelbak met mengkraan,

hoofdleiding

- Inductiekookplaat 4-pits
- Afzuigkap aangesloten op WTW

Ventilatie

- Koelkast

- Mechanische afzuiging (direct naar
buiten)

Sanitair:
- Douchehoek, thermostaatkraan en
waterbesparende douchekop

Verlichting:
- LED-verlichting

- Wastafelmeubel met mengkraan en
spiegel
- Solitair toilet

Hemelwater/RWA:
- Geïntegreerde goten

- Wanden badkamer (fibo trespo)
- Vloer in overleg

Veiligheid:
- Brandmelder
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