Dit is SAM
SLIMME AANPASBARE MODULE

Kortere doorlooptijd,
lagere faalkosten en meer
bewoonbare oppervlakte.
SAM – de Slimme Aanpasbare Module
– is een systeem van modulaire
kasten die de 5 nutsvoorzieningen
bevatten: verwarming, ventilatie, water,
elektriciteit en domotica. Ook een
keuken en badkamer zitten vervat
in deze kastenopstelling, die zo de
indeling van de woonomgeving mee
vormgeeft.

Verwarming & ventilatie

De verwarmingsleidingen en ventilatiekanalen zijn netjes weggewerkt en
lopen via de kroonlijst rond de unit naar de toestellen. Het SAM systeem is
compatibel met diverse verwarmingssystemen die maximaal geïntegreerd
worden in de kastmodules.

Water

De toe- en afvoer voor het sanitair zit in SAM geïntegreerd. Dankzij het
slimme ontwerp zie je de leidingen niet, maar zijn ze wel gemakkelijk
toegankelijk voor onderhoud.

Elektriciteit

De centrale schakelkast wordt naadloos weggewerkt in SAM. Via dit punt
worden alle apparaten en verlichting voorzien van stroom. De meeste
schakelaars bevinden zich op de module, maar daarnaast kunnen er ook
elders (draadloze) schakelaars geplaatst worden.

rethinking construction

Woning type A - HULDENBERG
compacte SAM voor Housing 4.0 Energy

Kleine 2 persoons unit - woonoppervlakte 46m2 , oppervlakte SAM <5m2
Bevat basic keuken en badkamer, basic opbergruimte en technieken.
type A // type Ak

KENMERKEN
Keuken
Uitgerust met spoelbak en kraanwerk, dampkap,
elektrische kookplaat domino, aanrecht met LED
Badkamer
Uitgerust met WC, douche, wastafel en kraanwerk,
spiegelkast met LED

SPECIFICATIES TECHNIEKEN
type C+ - DucoBox Silent Connect
elektrische Smartboiler 80L
Type A - accumulatieverwarming 5kW
		
& handdoekdroger Dimplex
		Type Ak - 3 x warmtepaneel RAIO
Verlichting
LED verlichting bij werkoppervlakten
Electra		
Schakelbord voor volledige woning,
		
stopcontacten voor toestellen en 7
		gebruiksstopcontacten
Ventilatie
Sanitair water
Warmteafgifte

PRIJSINDICATIE
BASIC SAM - vanaf 19.000 excl. btw
Badkamer, keuken, sanitair warm water, ventilatie
Exclusief verwarming

OPSCHALING - bij afname > 20 units vertaald het
schaalvoordeel zich in een prijsreductie per unit.

Opbergruimte
2 x vestiaire- of opbergkast volhoogte, vrije
opbergruimte met leggers onder boiler en schakelbord,
3 x keukenkast onderbouw, 3 x keukenkast boven, 1 x
badkamerkast wastafel, 1 x badkamerkast ventilatiebox,
1 x badkamer spiegelkastje

