
Modulair gebouw, 2 verdiepingen totaal 324m2                    Productnr. 324   
 

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 
 
Dit modulaire gebouw van 2 verdiepingen is zeer geschikt om te gebruiken als  
tijdelijk kantoorgebouw of als groepsruimte voor een vereniging, clubhuis, tijdelijke  
school of uitbreiding van uw accommodatie.  
 
De begane grond heeft een betonvloer van 6cm dik en de ruimte boven heeft een  
houten vloer. Het gebouw bestaat uit 18 Meeuw units type Kombi 30 en is makkelijk  
verplaatsbaar, schakelbaar en stapelbaar. De binnenruimte zijn vrij in te delen naar wens.  
De ramen in de gevel zijn van onderhoudsvrij kunststof met draaikiep ramen, dubbelglas  
en zijn voorzien van screens aan de buitengevel. De binnenhoogte onder het vaste  
plafond is 2,8m en indien voorzien van een systeemplafond met Tl-armaturen is de  
binnenhoogte circa 2,6m. Langs de binnenwanden zijn kabelgoten met wandcontactdozen  
en aansluitingen voor al uw ICT.  
 
De dakbedekking is van bitumen en goed beloopbaar en geïsoleerd. Verder zijn er nog  
airco’s bij aanwezig en is er een dak ventilator ingebouwd voor motorische ontluchting  
boven het systeemplafond.  
 
De 1 verdieping is bereikbaar via de houten binnentrap en er is een nooduitgang met  
stalen gegalvaniseerde buitentrap aan de zijkant van de gevel. Er zijn voldoende toiletten  
voor dames en heren. De groepenkast is zeer uitgebreid en is toegankelijk via een aparte  
ruimte. 
 
 
Productnummer 
Productnummer 324 
 

 
Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 324m² 
Binnenhoogte 2800m 
Afmetingen 27m x 6m 2-laags 
 

 
Bouwkundig 
Bouwsysteem Unitbouw 
Isolatie Rc Dak = 1,41 m2*K/W 
 Rc Vloer = 2,57m2*K/W 
 Rc Buitengevel = 1,31m2*K/W 
Vloer Benedenverdieping betonvloer en 1ste verdieping houtenvloer 
Vloerbedekking Marmoleum 2mm 
Plafond Systeemplafond 
Buitengevel Damwandprofiel parelwit RA: 1013 
Buitendeuren / Ramen Meranti in kleur wit RAL 9010 
 
 
Installatie 
Verwarming Elektrische wandconvectoren 
Ventilatie Natuurlijke ventilatie 
Sanitair Toiletten aanwezig op de benedenverdieping 
Keuken Opstelplaats voor keuken aanwezig 
Elektra NEN1010 
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Plattegrond 
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