
CONTAINER HUIZEN
TOEGANG TOT EEN SNELLE EN 
VOORDELIGE WONING

Bouwsystemen



CONTAINER HUIZEN

Container Huizen

TOEGANG TOT EEN SNELLE EN 
VOORDELIGE WONING

Types:
-	 Modified	containers
-	 Folded	container	huizen
-	 Prefab	villa’s
-	 Prefab	appartementen

Requirements:
Quantity:	100-200	container	homes
Options:
-	 Modified	container	house
-	 Foldable/	modular	container	house
-	 Frefab	Villa/	apartments

Application:	basic	housing.
Life-cycle:	+-	20	years

Specifications:
-	 Size:	20	and	40	inch.	
-	 Materials:	standard	and	luxurious
-	 Extras:	
-	 Toilets
-	 Furniture	(tables,	etc.)
-	 Windows
-	 Doors
-	 Staircase
-	 Roofing
-	 Heating

Requirements:
-	 All	of	the	container	homes	should	be	insulated	well,
	 preferably	with	ceramic	or	foam	insulation.
-	 Water/	leaking	proof.
-	 Should	contain	a	door	and	windows.
-	 Containers	can	be	stacked	2-3	high.
-	 Containers	should	have	EU	electric	sockets	220V.
-	 The	ones	on	top	must	have	extra	glass	windows	on	the	
	 sides.
-	 Some	of	them	should	have	stairs	preinstalled.
-	 The	outside	door	must	be	a	steel	door.
-	 Easy	installation.	
-	 Should	container	all	applicable	certificates	for	the	
	 European	market.

 



Folded containers
(Flat Pack Containers)

Flat pack containers zijn ideaal voor een goedkope en snelle woningoplossing. Meerdere flat 
pack containers kunnen als een 20 voet 
container verscheept worden. 

De flat pack containers komen als een bouwpakket en zijn makkelijk in elkaar te zetten. 

De flat pack containers zijn robust en hufterproof en alsnog licht in gewicht en compact. 
Nadat ze opgezet zijn, zijn de container huizen ijzersterk. 

Eigenschappen:
- Roestvrij staal en sandwich  
 panelen
- Makkelijk te installeren
- Hufterproof en veilig
- Compact, makkelijk te 
 vervoeren
- Lage kosten
- Tot 3 hoog stapelen
- Levensduur van 15-20 jaar
- Tot 20 voet groot (meer dan 6  
 meter lang)



Inhoud standaard container huis

- Plafond: 9mm hout paneel (of PVC waterproof plafond) met 100mm minerale wol.
- Wand panelen (thk 70mm, 9mm Inner lambrisering spaanplaat Sandwich Panel (wit) +  
 50mm minerale wol + 0.5mm staalplaat)
- Vloer (PVC vloer (grijs) + 20mm multiplex + 0.5mm vlakke gegalvaniseerde stalen  
 plaatwerk met 100 mm minerale wol)
- Hoekpalen
- Deur: stuk, ALU, 830x2030mm
- Ramen: 2 stuks, 800x1100mm
- Electrisch systeem: Breaker doos, externe industriële socket, socket, lamp en schakelaar
- Water systeem: algemeen loodgieterswerk is verzorgd. 

Beschikbaar in verschillende maten:

Standaard container 20 voet:
Buitenmaat: 6058*2438*2791 mm
Binnenmaat: 5858*2238*2520mm
Gewicht: 1950KG

Folded containers
Verschillende maten



Isolering

Verschillende methodes van isolering kunnen gebruikt worden. Bijvoorbeeld Shaped PU of mina-
raal wol. Mineraal wol is het meest gebruikt. 

Minerale wol:
Dichtheid: 40 kg / m3- 120kg / m3 (120kg / m3 U = 0,25 W / m2 K)
Ontvlambaarheid klasse A - niet brandbaar
Rookdichtheid klasse Q1 - lage rook
Emissie-gecertificeerd: CE & GL
Temperatuurinstelling: -50C en 120c
Waterverhouding: minder of gelijk aan 5%
Hydrofobe coëfficiënt: minder of gelijk aan 5%
Hydrofobe coëfficiënt: kleiner of gelijk aan 98%

PU-schuim
Dichtheid: 30 kg / m3- 40kg / m3 (40 kg / m3 U = 
0.044 W / m2 K)
Ontvlambaarheid klasse B1 - niet brandbaar
Rookdichtheid klasse - lage rookontwikkeling
Emissie-gecertificeerd: CE & GL
Temperatuurinstelling: -50C en 120c
Waterverhouding: minder of gelijk aan 5%
Hydrofobe coëfficiënt: minder of gelijk aan 5%
Hydrofobe coëfficiënt: kleiner of gelijk aan 98%
Installatie: zie handleiding

Extra opties:

- 60mm EPS Sandwich Panel (wit, waterdicht)
- 75mm EPS Sandwich Panel (wit, waterdicht, sterker)
- 60mm minerale wol Sandwich Panel (wit, waterdicht, vuurvast)
- 60mm PU Sandwich Panel (wit, waterdicht, vuurvast, uitmuntend geïsoleerd

Folded containers
Isolering



Folded containers
Transport

4 flat pack containers kunnen als een 20 voet container verstuurd worden. Zie foto’s ter referentie:



Folded containers
Folded container 
plannen

FCH1.0: Basis model

FCH3.0: twee kamer + wc en douche

FCH2.0: twee kamer model

FCH4.0: VIP kamer + wc en douche

FHC5.3: 3 wc’s + 3 douches + 3 wastafels



Modified 
Containers

Met een modified container heb je een kant en klare woning in een. De container hoeft allen ge-
plaatst worden en klaar is Kees. 
Containers kunnen precies zoals gewenst ingericht worden bij de fabriek. Deze containers zijn ideaal 
voor grote projecten. 
De containers kunnen modulair gebruikt worden om appartementencomplexen te bouwen.



Modified 
containers

Standard 40 voet container:
Buitenmaat: 12192*3658*2896mm
Binnenmaat: 12031*3572*2700mm

Specificaties
- Container: gemaakt van roestvrij  
 staal
- Panelen: MW Sandwich Panel,   
beide kanten 0.5mm staal met MW-isolering
- Vloer: vinyl, 2mm dik (LG PVC   
 vloer)
- Deur: 1 stuk, staal, 830*2015mm
- Ramen: twee stuks, 800*1100mm
- Elektisch systeem: Totaal vier  

EU-aansluitingen, een tweeper-
soonsbed neonlicht en een pla-
fondlamp, één algemene CE norm 
verdeelkast, waaronder elektrische 
draad EU

Eigenschappen
- Roestvrij staal en sandwich panelen
- Sterk en duurzaam
- Hufterproof en veilig
- Lifecycle: 20-30 jaar
- Tot 7 hoog stapelen
- Geen constructie nodig, plug and play. 
- Tot 40 voet groot (meer dan 12 meter lang)
- Attributen vooraf geïnstalleerd. 

Eigenschappen en 
specificaties



Modified 
containers
Modified container 
plannen

20 voet container: eenpersoonskamer

40 voet container: drie persoonskamer

40 voet container: vier persoonskamer



Modified 
containers
Attributen

Wastafel met kastje Toilet Douche
(900*900mm met gordijn)

Kledingkast
MatrasSingle bed

(200*95*35mm
18mm E1 grade melamine board)

Rookdetector Bureau met stoel Airconditioning


