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Technische informatie
Model Vecht

Model Linge

Model Dieze

Met maximaal comfort,
milieubewust wonen in een Robuust woning
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De Robuust woning is speciaal door zorgarchitecten en (mantel)zorgers ontworpen om met u (en
uw zorgvraag) mee te groeien. De woning voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen, biedt
ruimte, geborgenheid en contact met buiten. De solide basis van de woning wordt gevormd door
een betonvloer met daarin leidingen die uw woning koelen of verwarmen. De woonkamer is het
hart van de woning met een directe verbinding naar de slaapkamer, de keuken en een mogelijke
logeer- of werkkamer. De gelegenheid om vanuit de woonkamer naar uw inpandig/overkapt
terras te gaan geeft ook buiten geborgenheid. De woning heeft twee echte toegangsdeuren. U
kunt kiezen van welke u de voordeur en van welke u de achterdeur maakt. Achter beide deuren
is een hal/bijkeuken met een inbouwkast mogelijk. Met een ruime badkamer (met wc) en ook
nog eens een losse wc biedt u uzelf privacy. We passen keramische tegels toe. Ook hier is dus
weer gekozen voor solide/robuuste materialen.
Door gebruik te maken van een luchtwarmtepomp en zonnepanelen is de woning
energieneutraal. Dit zorgt in combinatie met de standaard aanwezige watergedragen
vloerverwarming en -koeling en de hoge isolatienorm van onze woning voor een zeer
comfortabele leefomgeving.
De Robuust woning is van hoogwaardige kwaliteit en zich kan meten met een luxe woning. Hij is
zo ontworpen dat hij op ieder kavel als hoofdverblijf, luxe mantelzorgwoning of recreatiewoning
kan worden geplaatst. Als mantelzorgwoning is hij in veel buitengebieden vergunningsvrij te
plaatsen. Via onze configurator kunt u de woning naar wens samenstellen en direct de prijs
volgen. Onze woning is geschikt voor permanente plaatsing en te bouwen als verplaatsbare
woning. De woning is voorzien van (tijdelijk toepasbare) hijsogen zodat plaatsen en verplaatsen
bij verkoop wordt vereenvoudigd.
In deze brochure gaan we nader in op:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Afmetingen en inrichting van de woning
Installatietechniek
Details en isolatiewaarden
Keukenopstelling
Badkamer
Funderen

Robuust wenst u veel woonplezier!
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Afmetingen en inrichting van de woning

▪
▪
▪
▪
▪

Iedere ruimte is zo ontworpen dat er een draaicirkel voor een rolstoel/rollator mogelijk is
Het dak heeft een dakhelling (15 graden) welke ideaal is voor installatie en maximale
opbrengst van zonnepanelen
Het in laten bouwen van een logeer- of werkkamer is optioneel samen met de daarbij
behorende inbouwkast
Ook het vergroten van de woonkamer is optioneel
Alle belangrijke binnendeuren zijn schuifdeuren. Dit hebben we gedaan om zoveel
mogelijk ruimte te behouden en vooral om binnenshuis de toegankelijkheid voor rolstoelof rollatorgebruikers zo goed mogelijk te houden.
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Installatietechniek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meterkast met tussenmeters
Luchtwarmtepomp met watergedragen vloerverwarming, en -koeling
Astroklok
Bediening screens
WTW met CO2-sensoren
Elektrische radiator in badkamer
Zestien zonnepanelen inclusief omvormers
Wifi

Onze meterkast is voorzien van tussenmeters. Dit hebben we gedaan omdat we er van uitgaan
dat in de meeste gevallen er al een hoofdwoning op het kavel staat waarop aangesloten wordt.
Koopt u de woning als hoofdwoning dan kunnen er hoofdmeters geplaatst worden.
Onze luchtwarmtepomp staat buiten opgesteld. Een luchtwarmtepomp heeft geen dure
grondboring nodig. Doordat de pomp los van de woning staat heeft u zo weinig mogelijk last van
geluid of trilling. Hij is aangesloten op een watergedragen systeem dat in de betonvloer is
verwerkt. Hierdoor kan de woning comfortabel verwarmd en gekoeld worden.

We hebben gekozen voor de Remeha Eria Tower, een boiler van
ca 177 liter. Via de verdicht gelegde vloerslang kan hij ca 20W/m2
koelen en verwarmen.

De buitenverlichting bij de toegangsdeuren is aangesloten op een astro-klok.
Deze klok weet wanneer het licht is en wanneer donker en schakelt de
energiezuinige ledverlichting vanzelf aan.
We hebben nog een loze leiding vanuit buiten voorzien naar de meterkast,
mocht u nog andere buitenverlichting (tuinpad?) bij aan willen sluiten op de
astro-klok.

▪

Voor de mogelijke aansluiting van elektrisch bedienbare screens hebben we loze
elektradozen nabij de betreffende kozijnstijlen geplaatst zodat dit gemakkelijk aan te
sluiten is.
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Details en isolatiewaarden
▪
▪
▪
▪
▪

De isolatie- en energienorm van onze woning is hoog en conform bouwbesluit
Vloer-rc > 3,7m2 K/W
Gevel-rc > 4,7m2 K/W (beglazing is HR++)
Dak-rc > 6,3m2 K/W
De gevelopbouw bestaat uit: gipsvezelplaat met een minerale wol als isolatiemateriaal in
combinatie met de benodigde damp werende en damp doorlatende folies. De basis voor
zowel de wanden als het dak is een houten constructie.

Keuken
We plaatsen een Bruynzeel keuken. U kunt kiezen uit een aantal aanrechtbladen (composiet) en
deurfronten. Verder kunt u een keuze maken uit een zwarte of chromen kraan en grepen. De
keuken beschikt over een Quooker PRO3-VAQ E Fusion en in het blad geïntegreerde recirculatie
kookafzuiging. Al uw keuzes kunt u vastleggen in onze configurator.
Er is keuze uit Etna (standaard opgenomen) of AEG apparatuur (tegen meerprijs).

Apparatuur
Inductie kookplaat met recirculatie afzuigsysteem
Magnetron en oven
Koelkast onderbouw deur op deur
Vaatwasser (AEG met ladelift, ETNA zonder ladelift)
Quooker Pro3 Vaq E fusion
Warmtepomp Remeha
Eria Tower Ace S
WTW Itho wtw hru200
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Badkamer
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•

•

•
•

De badkamer heeft een glazen douchewand. Soms vraagt thuiszorg om deze te
verwijderen als zij douchehulp moeten bieden. Dat is mogelijk. De wand is verstevigd om
een douchestoel te kunnen bevestigen.
Het toilet in de badkamer (seniorenhoogte, bovenkant pot 47 cm) is voorzien van een
verstevigde achterwand zodat wc-beugels te bevestigen zijn. Bij het toilet is ook elektraaansluiting voorzien voor mogelijk zelf te plaatsen Japans toilet. Het toilet is vlakspoel
voor uw medische redenen. Ook het separaat toilet heeft een pothoogte van 47 cm en is
een diepspoel toilet. Het reservoir heeft bij beide toiletten een composiet afwerking.
De keramische vloer- en wandtegels kiest u uit ons aanbod.
In de badkamer is een witte elektrische radiator geplaatst voor extra warmtecomfort
(Plieger Palermo 688x550mm en 300W).

Sonderen / funderen / plaatsen
Een Robuust woning bestaat uit twee delen die ieder op een afzonderlijke dieplader geleverd
worden. Het woonkamer-deel weegt ca 14.000 kilo, het badkamer/keuken-deel weegt ca 20.000
kilo.
Wij bouwen, mits haalbaar, met een schroefpalen fundering systeem bestaande uit 14
snelschroefpalen. Met dit systeem heeft u weinig extra locatiekosten en rommel. Mocht u later
de woning weer doorverkopen dan zijn deze palen er net zo eenvoudig als ze erin gaan ook weer
uit te draaien. Er zit hergebruikgarantie op van 15 jaar.
Wij maken altijd gebruik van een sonderingsrapport met daaraan gekoppeld funderingsadvies
waarop wij een draagkrachtberekening uitwerken t.b.v. het bepalen van het maximale / optimale
draagvermogen in de desbetreffende grondlaag. Hierdoor zijn we in staat de juiste dikte en
lengte van de palen te bepalen. In sommige gevallen kan er niet voor schroefpalen gekozen
worden. In dit geval komt er een offerte op maat voor een ander systeem.
Wij gaan ervan uit dat we een goed bereikbare en geëgaliseerde locatie aantreffen waarbij de
kraan voor het plaatsen van de woning voldoende stevige ondergrond heeft. We voeren altijd
een route/transportinventarisatie uit. Zo komen we er bijvoorbeeld achter of u rijplaten moet
organiseren en wat daarvoor de kosten zijn.
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Markeren van de plaats van de woning en plaats
van invoeren t.b.v. huisaansluitingen
Zodra u overgaat tot opdrachtbevestiging/aankoop van de woning, zal uw contactpersoon samen
met u, met twee piketten, markeren waar de woning wordt geplaatst. Hierna worden uw
gegevens overgedragen aan Barli. Zij zorgen ervoor dat de woning op de gewenste plaats komt
te staan. Ze bespreken met u waar invoer van de leidingen plaatsvindt. Ze bespreken ook de
gewenste/haalbare peilhoogte van de woning met u. U kunt er ook voor kiezen om Barli offerte
te laten maken voor aansluiting op uw hoofdwoning.

Overig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Breedte en Lengte: circa 8,05 x 12,2 meter
Hoogte plafond: van circa 2,18 tot 3,20 meter
Hoogte deuren: 2,30 meter m.u.v. de zijdeur (lager i.v.m. goothoogte)
Dak: ca 15 graden, bekleed met zinklook dakbekleding, als optie voorzien van 16 zonnepanelen
met omvormer
De woning is standaard voorzien van kunststof kozijnen (kleur wit) waarbij de dagstukken aan de
binnenzijde van MDF zijn (kleur wit)
De woning beschikt over vier brand/rookmelders
Zowel de badkamer, het toilet als de hal zijn voorzien van een bewegingssensor voor licht
De WTW-unit in de woning heeft drie CO2-sensoren (1 tussen keuken en woonkamer en 1 in
ieder mogelijke slaapkamer)
De woning heeft een pvc-delen vloerafwerking. De wandafwerking is van glasvezelbehang, in één
of twee kleuren uitgevoerd.
De woning is voorzien van letselveilige HR++ beglazing.
Plugadvies: de wanden van uw woning zijn houtskeletbouwwanden. Ze zijn dus hol. Als u wat op
wilt hangen dan kan dat met holle wandpluggen of holle wandankers. Een holle wandplug kan
ongeveer 40 kg per plug dragen. U kunt dus zelf uitrekenen hoeveel pluggen u ongeveer nodig
heeft voor een bepaalde bevestiging. Voor gewicht boven de 40 kg worden holle wandankers
geadviseerd om het gewicht te verdelen. NB. Stel uw boormachine zo in dat hij maximaal 12,5
mm diep boort.
Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand, plaats van woning op kavel,
en toegankelijkheid kavel. Standaard kosten zijn terug te vinden in de configurator
De vlonder op het inpandig terras bestaat voor een groot deel uit gerecycled kunststof, is
algwerend en heeft een slipbestendigheid R10.
De huisaansluitingen van de hoofdwoning dienen aan de volgende technische voorwaarden te
voldoen:
o Meterkast: 3x25A
o Diameter water: minimaal 20mm (nieuwe aansluiting QN 1,5 aanvragen)
o Diameter riool: er komt pvc rond 110mm tot 0,5m uit de gevel naar buiten waarop
verder aangesloten kan worden.
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•

In de inbouwkast voor wasmachine en droger is
ruimte beschikbaar voor een koelkast van maximaal
1.10 meter hoog.

Onze voordelen op een rij
1. Duurzaam
2. Positie op uw kavel
3. Een doordachte woning
4. Uw keuzepakket
5. Gegarandeerde kwaliteit
6. Laag energieverbruik
7. Verplaatsbaarheid
8. Hoge restwaarde

1. Duurzaam
Onze woning is bijzonder duurzaam energiezuinig (A+ tot A++++). Dat hebben we gerealiseerd
door stil te staan bij de juiste installaties, hoge isolatiewaardes, de wijze waarop we produceren
(o.a. fabriekskeuze), materiaalkeuzes (kijkend naar oorsprong en samenstelling van producten,
onderhoud en levensduur), ontwerp van de woning. In al deze keuzes hebben we steeds een
balans gemaakt tussen bouwbaarheid en betaalbaarheid. De energielabels van onze woning
variëren afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat u plaatst. Verder blijft de energieprestatie
van de woning natuurlijk afhankelijk van de gebruiker.

2. Positie op uw kavel
Met de kaveltool op onze website kunt u testen of onze woning op uw kavel past.
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3. Een doordachte woning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 98m2 plattegrond is zo gemaakt dat u altijd een voor- en een achterdeur beschikbaar
heeft op iedere gevel.
U kunt bij een beetje zon al beschut en overkapt buiten zitten. Het terras is zo gemaakt dat er
nog een windscherm in te plaatsen is.
De woning heeft een hoog en schuin plafond voor maximaal comfort en ruimtebeleving.
De woning wordt voorzien van een schroefpalen fundering met hergebruikgarantie.
Er is een apart toilet (hoogte 46 cm) voor bezoekers.
De badkamer is rolstoel geschikt te maken.
Wanneer er verzorging door thuiszorg in de badkamer nodig is, is de douchewand te
verwijderen.
Elke ruimte is zo opgezet dat deze geschikt is voor rolstoel- of rollatorgebruik.
Ruimtes voor de bewoner(s) zijn voorzien van schuifdeuren.
De slaapkamer en badkamer zijn zo ontworpen dat er een tillift in past, mocht dat ooit nodig zijn
In de meterkast zijn tussenmeters voor water- en elektraverbruik geplaatst.
De badkamer en wc zijn voorzien van keramische vloer- en wandtegels.
Bij de twee toegangsdeuren is verlichting, aangesloten op een astroklok, geplaatst.
In de badkamer, keuken en bij het terras zijn spots geplaatst.
De bijkeuken is voorzien van een schuifwand waarachter aansluiting voor wasmachine,
(condens)droger en/of vriezer mogelijk is. Hier hangt ook de WTW-installatie.
Er is wifi-bereik in de hele woning, de meterkast is voorzien van een WiFi router.
Een Robuust woning wordt kant- en klaar geleverd (vooroplevering in de fabriek).

4. Uw keuzepakket
•
•
•

•

U heeft de keuze uit drie mogelijke buitenafwerkingen.
Als optie bieden we een logeer/studeerkamer aan. Deze is bereikbaar vanuit de hal. Zo is het
mogelijk er een werk/hobbykamer van te maken.
Mocht er een zorgmedewerker blijven slapen dan is er voldoende privacy (de badkamer heeft
twee toegangsdeuren en er is een separaat toilet (hoogte 46 cm). De kamer biedt ruimte voor
twee logees.
De belangrijkste kozijnen zijn voorbereid op het plaatsen van elektrisch bedienbare screens.

5. Gegarandeerde kwaliteit
Wij staan voor de hoge kwaliteit en restwaarde van de woning. Vooral dat laatste is een
belangrijk item bij veel aankopen. Doordat wij werken met een betonvloer worden de badkamer
en toilet al in de fabriek getegeld. De woning wordt aan de betonvloer opgetild. Zo zorgen wij
voor een goed hijs- en transportproces van de woning. De betonvloer zal niet wegrotten bij een
wat vochtigere bouwgrond. Dat risico is bij een houten vloer veel hoger. Onze woning voldoet
aan het bouwbesluit en daarmee ook aan alle brandveiligheidseisen die aan deze woning gesteld
moeten worden.
Koopt u een Robuust woning, dan krijgt u een overzicht van de garanties op de diverse
onderdelen.
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6. Laag energieverbruik (A+ tot A++++)
•
•
•
•
•

Zonder zonnepanelen scoort onze woning A+, met panelen A++++
De woning is voorzien van een betonvloer met watergedragen vloerverwarming en -koeling voor
optimaal comfort (aangesloten op een luchtwarmtepomp).
Voor optimale energiezuinige luchtbehandeling hebben we gekozen voor een warmte-terugwininstallatie (WTW installatie).
Koude periode: door de goede isolatie van de woning en de zonnepanelen op het dak is de
energievraag klein.
Warme periode: door de goede isolatie van de woning, door de koelmogelijkheid van de vloer en
door het plaatsen van screens blijft de woning behaaglijk koel in warme dagen.
7. Verplaatsbaarheid
Om de woning te verplaatsen, met twee diepladers, is er hijsvoorziening in het dak opgenomen.
Deze wordt bij plaatsen en bij verplaatsen gebruikt.
8. Hoge restwaarde
Het kopen van onze mantelzorgwoning is een waardevaste investering, hij gaat namelijk
minimaal 30 jaar mee. Kortom, door uw mantelzorgwoning bij Robuust aan te schaffen, doet u
een investering voor de lange termijn. Bovendien heeft onze woning een hoge restwaarde
doordat we de verplaatsbaarheid en het energielabel goed doordacht hebben. Wij staan voor
kwaliteit, duurzaamheid en herbruikbaarheid van onze woning (met hoge restwaarde). Als u uw
woning ooit wilt verkopen dan bemiddelen wij graag naar onze klanten.

NB. Soms zijn wij genoodzaakt op een ander materiaal of apparaat, anders dan in deze brochure
beschreven, over te stappen. We behouden ons daarom het recht voor om wisselingen toe te
passen.
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