Oppervlaktes

PV Panelen + Watt piek

Bruto vloeroppervlakte

58,99 m2

Verhuurbaar oppervlakte

45,5 m2

Gebruiksoppervlakte

49,6 m2

= 2900 kwh/jr *
* afhankelijk van de oriëntatie
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Afmetingen:
Breedte:

5000 mm

Diepte:

4000 mm

Hoogte puntmodel
Hoogte platmodel
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1 0500 mm
8550 mm

WTW ventilatie systeem
Het systeem zuigt buitenlucht naar binnen en blaast
oude binnenlucht naar buiten. Door middel van een
warmtewisselaar wordt de koude lucht verwarmd.
Zo is er altijd frisse lucht aanwezig in de woning en

BENG & MPG

gaat er weinig energie verloren.

De woning voldoet aan de BENG (bijna
energieneutraal gebouwd) en de MPG
(milieuprestatie gebouwen) norm.
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Elektrisch doorstroomtoestel
Zorgt voor warm water in de douche

RC Waardes

en de wastafel.
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CLT
De basis van de StartBlock woning is een CLT (cross

Vloer

5,28 m2 K/W

Langs gevel

5,30 m2 K/W

Kopgevel

4,80 m2 K/W

Plat dak

6,30 m2 K/W

Hellend dak

6,30 m2 K/W

laminated timber) houten constructie, waarbij
het hout uit PEFC- gecertificeerde bossen wordt
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gehaald.
Stikstof

Waardes glas & kozijn

Omdat de woning in één keer naar de bouwplaats

Kozijnen:

wordt gebracht, is er tijdens de bouw een zeer

Glas (triple):
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geringe stikstofuitstoot.

0.76 – 1,0 W/m 2k
0,6 W/m 2k

1

Hout heeft een inbrand snelheid van 0,72 mm per

Plintboiler

minuut; bij 30 minuten is dat dus 21,6 mm. Daarmee
beschreven staan in het bouwbesluit.

Fundering

Verzorgt het warme water in de keuken.
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Lucht- lucht warmtepomp

De fundering bestaat standaard uit een prefab

De warmtepomp onttrekt energie uit de buitenlucht.

betonnen ringbalk. Hier worden metalen poten

Deze energie zet de warmtepomp daarna om

op bevestigd waar de woning op komt te staan.

in warmte om de woning te verwarmen. Deze

Hierdoor is de woning verplaatsbaar en dus ook

verwarmde lucht wordt door de split-units

geschikt voor tijdelijkheid.
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de ruimtes in geblazen.

Versie 1.0 - april 2022

voldoet het aan de brandveiligheidseisen die

Uitgebreide informatie vind je in de technische omschrijving.

Brandveiligheid

