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THE NEW MAKERS
INTRODUCTIE
The New Makers (TNM) is een bijzonder architectenbureau.
Ze ontwerpen niet alleen, maar detailleren én produceren ook
in-huis. Al hun gebouwen zijn volledig remontabel, circulair en
herbruikbaar. De houten hoofdconstructie slaat CO2 op, en
wandmodules worden waar mogelijk met natuurlijke of circulaire
materialen gevuld: zoals isolatie van gerecyclede jeans.

1. Digitale productie in Delft: hier worden de modules CNC gefreest

4. Buitenoplossing: volledig remontabel houten kantoor

2. Flatpacked verscheping van bouwelementen naar locatie

3. De bouwelementen zijn gemakkelijk als lego in elkaar te klikken

5. Inbouwoplossing: spreekkamers voor de ABN Amro

6. Volledig remontabel met gerecyclede & natuurlijke grondstoffen

THE NEW MAKER
HET BOUWSYSTEEM
De New Makers maken gebruik van een dragende wand
constructie. De wand wordt gebruikt als stabiliserend element
waarbij geen extra stalen kruizen in de constructie nodig zijn. De
facade wordt op het laatste aangebracht op locatie, dit maakt het
mogelijk om een 30-minuten brandwerende wand te maken.
in het gebouw ten alle tijden mogelijk te houden.

Sfeerbeelden mogelijke materialisering

THE NEW MAKERS
C O N F I G U R AT I E
LEGO BOUWSYSTEEM
Met het wand en vloersysteem van The New Makers zijn
plattegronden gemaakt op basis van het COA Programma van
Eisen (zie ook p. 8-10). Deze slaapkamers & sanitaire units (zie
hiernaast) kunnen als lego blokken in elkaar worden geschoven
tot een eindeloze variëteit aan plattegronden. (zie hieronder)
Door de blokken aan elkaar te koppelen ontstaat er een atrium
met hieromheen een 30-minuten brandwerende gevel.
In de plattegronden hiernaast is waar mogelijk gewerkt met
polycarbonaat voor extra daglichttoetreding. Daarnaast
zijn alle leefruimtes gelegen aan het atrium voor optimale
daglichttoetreding.

Legoblok 2 -pers slaapkamer 11 m2

Legoblok 1-pers slaapkamer 5.3 m2

Plattegronden als 'tetris'

Eindeloze variëteit in plattegronden, geschakeld met atrium in het
midden

Uitwerking van de L-plattegrond in een 6-persoonsmodule met in de
kern een atrium voor extra daglichttoetreding in de Box-in-Box

Sanitaire unit: Comfort Cabin

THE NEW MAKERS
I N S TA L L AT I E S

COM FORT CABIN
De ComfortCabin is ontwikkeld voor de sociale woningmarkt.
Nederland kent een sterke vraag naar een circulaire, mudulaire
sanitaire unit waar alles slim kan worden gekoppeld. De
ComfortCabin bestaat uit een toilet, douche, keuken en
installatiekast.
ComfortCabin gebruikt de potentie van digitale productiemethoden
om woningen en leegstaand vastgoed in één keer te voorzien
van sanitaire behoefte. Computergestuurd (CNC) frezen maakt
onderdelen snel en betaalbaar te produceren, precies op maat
te maken en als plat pakket op locatie in elkaar te klikken. Omdat
alle electra stekerbaar door de wanden heen wordt verwerkt hoeft
er op locatie niet langer een electricien aanwezig te zijn voor het
monteren.
NOWA KITCHEN
Onze bijpassende NOWA (No Waste) keuken is volledig
opgebouwd uit natuurlijke materialen, en is volledig remontabel
zodat je eineindig onderdelen kan vervangen of aanpassen. De
Plug-and-Play installaties zorgen voor een eenvoudige en snelle
montage. Lokale productie en flatpack vervoer besparen CO2.
Alle onderdelen kunnen volledig worden gereviseerd, gerecycled
of hergebruikt.

Comfort Cabin: een volledig geïntegreerde installatiecabine met
toilet, badkamer, installatiekast én keuken.

NOWA keuken - volledig circulair en remontabel gemaakt met
biobased materialen

