
 

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van StarCabin BV van toepassing. 
U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op www.starcabin.nl . Deze worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 
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Voormalig kantoorgebouw à 216m²  Productnr. SC901305 
 
 
Omschrijving 
Een zeer compleet gebouw bestaande uit 2 verdiepingen met ruimte voor  
kantoorpersoneel, vergaderruimte, kantine, kleedruimte, toilet- en doucheruimte.  
Gebouw heeft 2 verdiepingen 2x een stalen buitentrap met bordes. Heavy  
duty douche unit en sanitair, Van Geel kabelgoten rondom het  gebouw met  
verbinding naar patchkast. 2x Gegalvaniseerde stalen buitentrap met bordes.  
Gebouw is ook per verdieping in te zetten. Marmoleum vloerbedekking en  
rolluiken voor de ramen. 
  
 
Productnummer 
Productnummer SC901305 
 
Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 216m² 
Binnenhoogte 2,5m 
Afmetingen 6m x 18m 
 

Bouwkundig 
Bouwsysteem 12x StarCabin units 
Isolatie Isolatie mineraal wol (vloer 100mm, wanden en plafond 80mm) 
Vloer Watervast verlijmde multiplex vloerplaten 
Vloerbedekking Marmoleum vloerbedekking 2mm aaneensluitend gelegd 
Dak Koppelmateriaal en geïsoleerde dakplaten en koppeling 
Buitendeuren / Ramen 3-delige kunststof draai/kiepramen met rolluiken en geïsoleerde toegangsdeuren 
Binnenwanden Melamineplaat 
Binnendeuren / Ramen Kunststof raamkozijnen 
Exterieur 2x Gegalvaniseerde stalen buitentrappen met bordes en railing 
 
Installatie 
Verwarming 16x Elektrische verwarming 2kW met thermostaat 
Klimaat / Koeling Natuurlijke ventilatie 
Ventilatie Mechanische ventilatie bij toilet, 20x ventilatieroosters 
Sanitair 2x urinoirs, 4x toiletten en 2 wastroggen met mengkraan incl. toebehoren 
Keuken 2x Keukenblok incl. 5L boiler, koelkast en kookplaat 
Elektra 2x NEN 1010 groepenkast met aardlekschakelaar met ruimte voor toekomstige uitbreiding 
Verlichting TL-verlichting armaturen 
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Plattegrond 
 


