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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. 

Gebouwenmarkt.nl is een onderdeel van StarCabin BV. 
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Omschrijving 
 
Deze 4 modulaire units zijn snel te plaatsen en te koppelen tot een klaslokaal  
met entree. Voorheen is dit gebruikt voor groep 4 van een basisschool maar  
kan net zo goed ingezet worden als leslokaal voor een onderwijsinstelling. De  
binnenhoogte is 2,8m onder het plafond. Er kan nog een systeemplafond met  
Led verlichting worden geplaatst op circa 2,6m hoogte. Naast de lesruimte van  
54m2 is een entree van 18m2 met keukenblok. De entree kan nog verbouwd  
worden naar wens met bijvoorbeeld dames en heren toiletten en een ruimte  
om jassen op te hangen. De schoolunit heeft voldoende ventilatieroosters en 
in de entree is nog een Duco ventilatiesysteem geplaatst. Buitengevel is zeer  
robuust geprofileerd stalen plaat in de kleur blauw. 
 
 
Productnummer 
Productnummer 72 
 

 
Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 72m² 
Binnenhoogte 2800m 
Afmetingen 6m x 12m 
 

 
Bouwkundig 
Bouwsysteem Unitbouw 
Isolatie Vloer 100mm isolatie 
 Wanden 180mm isolatie 
 Plafond 80mm isolatie 
Vloerbedekking Marmoleum 
Buitendeuren / Ramen Stalen buitendeuren 
Buitendeuren / Ramen Houten binnendeuren 
Exterieur RAL 5023 
 
 
Installatie 
Verwarming Elektrische verwarming 
Ventilatie Natuurlijke ventilatie 
Keuken Pantry aanwezig 
Elektra NEN1010 
Verlichting TL armaturen 
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Plattegrond 
 
 


