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Energieproducerend zonnedak
Het zonnedak van de SolarCabin 
produceert meer energie dan de woning 
verbruikt. Geen energierekening en extra 
capaciteit.

Duurzame materialen
Het gebruik van hout zorgt voor een 
duurzame en levendige woning. Het 
circulaire ontwerp maakt de voetprint 
van dit gebouw minimaal.

Duurzaam inzetbaar
De SolarCabin is demontabel, 
verplaatsbaar en uit te breiden. Dit maakt 
de woning geschikt voor zowel tijdelijke als 
permanente bewoning.

Snelle opbouw
Door de modulaire opbouw en de 
prefabricagemethode wordt een 
SolarCabin in enkele dagen compleet 
met installaties opgeleverd.

Ontwerp op maat
Elke SolarCabin kan uitgaand van 
de basismodellen op maat worden 
ontworpen zodat de woning past bij de 
wensen van de gebruiker. 

Uniek en herkenbaar design
De SolarCabin is een unieke plek 
om te wonen, het bijzondere 
ontwerp is een vaandeldrager van 
duurzaamheidsambities.

Sanitaire unit

Badkamer, keuken, boiler en 

omvormer zijn naast elkaar 

geplaatst in de “sanitaire unit”. 

Het leidingwerk is compact, 

onderhoud eenvoudig en de unit is 

als geheel loskoppelbaar.

Aanpasbaarheid

Doordat het gebouw uit losse 

componenten is opgebouwd, is het 

relatief eenvoudig om SolarCabins 

te koppelen of aan te passen.

Gunstige dakhelling

De gekozen dakhelling zorgt 

voor een optimaal rendement. 

Zelfs als de zon niet schijnt 

wordt er voldoende electriciteit 

geproduceerd.

Transport

De verschillende onderdelen van 

de woning zijn gemaatvoerd op 

een maximale breedte van 3,5 

meter zodat transport over de weg 

mogelijk is.

MEER WETEN?
Heeft u interesse in een SolarCabin? 

Wilt u meer informatie? 

We komen graag met u in contact! 

SolarCabin Nederland kan 

vrijblijvend een schetsvoorstel op 

maat maken voor uw situatie.

RAZENDSNELLE MONTAGE

De SolarCabin wordt volledig geprefabriceerd 

in de fabriekshal. Prefabricage staat voor 

kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbare 

planning. Het maakproces vindt plaats onder 

ideale omstandigheden en onafhankelijk van 

weersomstandigheden. Elke SolarCabin wordt 

getest en gekeurd voordat de onderdelen de 

fabriek verlaten.

internet  www.solarcabin.eu
e-mail  info@solarcabin.eu
telefoon 06 44922203 (Bram Zondag)
  06 42175827 (Arjan de Nooijer)

U vindt ons op LinkedIn

SolarCabin Nederland
Mijlweg 2
3295 KH ‘s-Gravendeel

SolarCabin: een duurzame, solide woning die voorziet in eigen energiebehoefte



SOLARCABIN “SOLSKIN”

TYPEN CONFIGURATIES

OPTIES & MAATWERK

SOLARCABIN “SOMMER”

SingleSOLSKIN

UitbouwBeukmaat Luifel

Twee-onder-één-kapGekoppeldSOMMER
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‘Het ontwerp van SolarCabin sluit naadloos 

aan bij de maatschappelijke behoefte aan 

duurzaamheid, aldus de jury’ 

   NRC NEXT - 30 juni 2016

INNOVATIEVE HUISVESTING
De SolarCabin is een prijswinnende woning en 

ontwikkeld als antwoord op de vraag naar een nieuw 

en innovatief woonconcept. De SolarCabin is geschikt 

als tijdelijke en permanente woning en inzetbaar 

door bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten en 

recreatieondernemers.

SURPLUS AAN ENERGIE
Het zonnedak van de SolarCabin levert energie, de 

bewoners zelf hebben maar een deel nodig van de 

electriciteit die wordt opgewekt met de panelen. De 

extra capaciteit kan worden ingezet voor bijvoorbeeld 

een autolaadpunt, gebruik voor andere gebouwen of 

als onderdeel van een lokaal smart-grid.

Bent u op de Dutch Design Week 2016 

in Eindhoven geweest? Dan heeft u de 

SolarCabin “SOLSKIN” kunnen bezichtigen.

- 32 m2 + ruimte onder schuin dak
- Nokhoogte: 6 meter
- Gecombineerde leefruimte
- Twee kamers
- Badkamer met toilet, wastafel, douche
- Keuken met koelkast en wasmachine
- 26 zonnepanelen
- Boiler
- Gevelbekleding: lariks

De SolarCabin ‘SOMMER” is een breder, lager 

model en hierdoor geschikt als bijvoorbeeld 

vakantiewoning, kantoor of studio.

- 23 m2 + slaapzolder + ruimte onder schuin dak
- Nokhoogte: 5 meter
- Gecombineerde leefruimte
- Slaapkamer / open slaapzolder
- Badkamer met toilet, wastafel, douche
- Keuken met koelkast en wasmachine
- 20 zonnepanelen
- Opslagruimte buiten
- Boiler
- Gevelbekleding: lariks

SolarCabin
energiek wakker worden met de zon in huis



Gebruiksopp.:  38,3 m2
Afmetingen:  11,4(l) * 3,5(b) * 6,1(h)
Bouwdelen:  2

Ruimtes
• Woonkamer 
• 2 slaapkamers
• Sanitaire ruimte
• Ingebouwde bergruimte: 4,0m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak & Energie
• 10 zonnepanelen
• 1 omvormer
• Daklicht boven woonkamer

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens, gezinshuishoudens
• Recreatie
• Zorg

SPECIFICATIES HELSINKI

schaal 1:200

Een lichte, royale woonruimte op het zuiden. Twee slaapkamers geven de 
mogelijkheid voor diverse manieren van gebruik.

SOLARCABIN  “HELSINKI”
WWW.SOLARCABIN.EU



Gebruiksopp.:  30,6 m2 (excl. Berging) 
Afmetingen:  9,6(l) * 3,5(b) * 6,1(h)
Bouwdelen:  2

Ruimtes
• Woonkamer
• Slaapkamer 
• Werkruimte
• Sanitaire ruimte
• Externe berging van 6,5m2
• Ingebouwde bergruimte: 3,5m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak & Energie
• 18 zonnepanelen
• 2 omvormers
• Daklicht boven woonkamer

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens
• Recreatie

SPECIFICATIES STOCKHOLM

schaal 1:200

Een spannende ruimtelijke woning voor een 1- of 2-persoonshuishouden. Spannend 
split level model door de royale externe berging op de noordkant.

SOLARCABIN  “STOCKHOLM”
WWW.SOLARCABIN.EU



SPECIFICATIES OSLO

schaal 1:200

Een spannende ruimtelijke woning met veel indelingsmogelijkheden voor diverse 
huishoudens.

SOLARCABIN  “OSLO”
WWW.SOLARCABIN.EU

Gebruiksopp.:  42,3 m2 
Afmetingen:  10,2(l) * 3,5(b) * 6,1(h)
Bouwdelen:  2

Ruimtes
• Woonkamer
• 2 Slaapkamers
• Ruime Overloop
• Sanitaire ruimte
• Ingebouwde bergruimte: 3,8m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak & Energie
• 18 zonnepanelen
• 2 omvormers
• Daklicht boven woonkamer

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens, gezinshuishoudens
• Recreatie
• Zorg



SPECIFICATIES TALLINN

schaal 1:200

Een lichte, royale woonruimte op het zuiden. Twee kamers geven de mogelijkheid 
voor diverse manieren van gebruik. Spannende dakvorm.

SOLARCABIN  “TALLINN”

Gebruiksopp.:  41,4m2 
Afmetingen:  11,4(l) * 3,5(b) * 5,3(h)
Bouwdelen:  2

Ruimtes
• Woonkamer
• Tot 3 slaapkamers
• Ruime Overloop
• Sanitaire ruimte
• Ingebouwde bergruimte: 3,0m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak & Energie
• 16 zonnepanelen
• 2 omvormers

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens, gezinshuishoudens
• Recreatie
• Zorg

WWW.SOLARCABIN.EU



Gebruiksopp.:  58,5m2 (incl. Berging)
Afmetingen:  7,0(l) * 7,0 (b) * 6,0(h)
Bouwdelen:  3

Ruimtes
• Woonkamer
• Woonkeuken
• 3 Slaapkamers
• Sanitaire ruimte
• Externe berging van 4,0m2
• Ingebouwde bergruimte: 2,0m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet 
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak&Energie
• 16 zonnepanelen
• 2 omvormers

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens, gezinshuishoudens
• Recreatie

SPECIFICATIES KOPENHAGEN

schaal 1:200

Complete gezinswoning vanuit de SolarCabin fi losofi e: 
Bijzondere ruimtes en wonen onder een zonnedak

SOLARCABIN  “KOPENHAGEN”
WWW.SOLARCABIN.EU



Gebruiksopp.:  43,4m2
Afmetingen:  9,9(l) * 3,5(b) * 5,2(h)
Bouwdelen:  2

Ruimtes
• Woon- en Eetkamer
• Slaapzolder
• Sanitaire ruimte
• Ingebouwde bergruimte: 4,6m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak&Energie
• 12 zonnepanelen
• 1 omvormer

Gebruik
• Recreatie

SPECIFICATIES RIGA

schaal 1:200

Trekkershut met slaapzolder volgens de SolarCabin fi losofi e: Bijzondere ruimtes en 
een zonnedak

SOLARCABIN  “RIGA”
WWW.SOLARCABIN.EU



Gebruiksopp.:  21,2m2 (excl. Berging)
Afmetingen:  9,2(l) * 3,5(b) * 3,8(h)
Bouwdelen:  1

Ruimtes
• Woonkamer
• Slaapruimte
• Sanitaire ruimte
• Externe berging van 4,0m2
• Ingebouwde bergruimte: 4,0m3

Voorzieningen
• Keuken (1800mm)
• Toilet
• Douche
• Wasmachine aansluiting
• Wasbak
• Servicekast

Dak&Energie
• 18 zonnepanelen
• 2 omvormers
• Daklicht boven slaapruimte

Gebruik
• 1,2 persoonshuishoudens
• recreatie

SPECIFICATIES TORSHAVN

schaal 1:200

De tiny SolarCabin, met dezelfde voorzieningen en de ruimtelijke kwaliteit van de 
leefruimtes die bij SolarCabin hoort.

SOLARCABIN  “TORSHAVN”
WWW.SOLARCABIN.EU
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