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Te huur of te koop: tijdelijk kantoorgebouw met 2 verdiepingen Productnr. 360 
 
 
Omschrijving 
 
Dit tijdelijke kantoorgebouw heeft twee verdiepingen en een totale oppervlakte  
van 360 m2. Het gebruikte bouwsysteem is unitbouw. Het plafond is een  
systeemplafond en de vloeren zijn voorzien van marmoleum. 
 
Dankzij de goede isolatie, de natuurlijke ventilatie en de elektrische verwarming,  
is dit een comfortabel gebouw. 
 
Keuken 
Het gebouw heeft op elke verdieping een eigen keuken. 
 
Sanitair 
Elke verdieping heeft twee toiletten. Een van de toiletten is voorzien van een urinoir. 
 

 

Productnummer 
Productnummer 360 
 
Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 360m² 
Binnenhoogte 2500m 
Afmetingen 12m x 15m 2-laags 
 

Bouwkundig 
Bouwsysteem Unitbouw 
Isolatie Dak: K=0,29 W/m2K 80 mm PUR-Schuim 
 Wanden: K=0,456 W/m2K 50 mm PUR-Schuim 
 Vloer: K=0,31 W/m2K 50 mm PUR + dekvloer 
Vloerbedekking Marmoleum 
Plafond Systeemplafond 
Buitengevel Damwandprofiel 
Buitendeuren / Ramen 1x Dubbele buitendeur 165/210 met isolatieglas en rolluik 
 1x Stalen buitendeur 87,5/200  
 22x Enkele ramen van 200/120 met isolatieglas en rolluik 
 2x 2-Delige draai-kiepramen van 200/120 met isolatieglas en rolluik  
 2x Enkele ramen van 100/120 met isolatieglas en rolluik waarvan 1 draai-kiep  
 5x Enkele ramen van 60/40 met isolatieglas 
Binnendeuren / Ramen 11x Stalen binnendeur 87,5/200  
 4x Stalen binnendeur 75/200  
 1x Dubbele binnendeur 200/200  
 1x Stalen deur 87,5/200 
 
Installatie 
Verwarming Elektrische verwarming 
Ventilatie Natuurlijke ventilatie 
Sanitair 4x Toiletten waarvan 1 met urinoir 
Keuken 1x Keuken op de bovenverdieping en 1x keuken op de benedenverdieping 
Elektra NEN1010 
Verlichting  TL-armaturen 
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Plattegrond 
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