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ONTWERP 

bFLEX biedt kant-en-klare oplossingen om je woning uit te breiden. Is je woonkamer te klein? Wil je 

een bijkomende badkamer aanbouwen? Of ben je op zoek naar extra ruimte om te spelen, slapen, 

werken, … dan bieden we je hapklare oplossingen aan. Onze woonoplossingen zijn leverbaar binnen 

12 weken, en zijn op 1 of 2 dagen ter plaatse opgebouwd! De woonuitbreidingen zijn te leasen voor 

een periode van 1, 3 of 9 jaar of aan te kopen met mogelijkheid de module later te laten 

verwijderen. 

De woonuitbreidingen zijn beschikbaar in verschillende stijlen en zijn aanpasbaar in de tijd.  

OM TE WERKEN - MODERN 

Een extra ruimte om in te werken wordt uitgevoerd in een moderne stijl.  
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OM TE SPELEN – RUSTIEK 

Er kan ook gekozen worden voor een kamer in een rustieke stijl, bijvoorbeeld om in te spelen.  

 

OM TE SLAPEN – SCANDINAVISCH 

Ten slotte is er ook de optie voor een slaapkamer. Deze ruimte wordt met een binnendeur 

afgesloten van de bestaande woning, waardoor een rustige extra ruimte gecreëerd wordt.  

 

PLATTEGROND 

De multifunctionele ruimte is een unit met buitenafmetingen van 3 op 6 meter.  Aan de zijkant is 

een technische ruimte voorzien met een toegang langs buiten. De binnenafmetingen van de ruimte 

zijn 4,57 op 2,60 m. De ruimte heeft één raam van 1,2 m hoog en 2,4 m breed.  De ruimte is in 

afgewerkte toestand 2,6 m hoog aan de binnenzijde. 
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MATERIALEN 

AANSLUITOPENING 

In de bestaande woning wordt een deel van de muur opengebroken om een doorgang te maken naar 

de unit. De lange zijde van de unit wordt tegen de woning aan geplaatst. Enkel in de slaapkamer 

wordt een binnendeur geplaatst, bij de twee andere stijlen wordt een grotere opening gecreëerd.  

RAMEN, DEUREN 

De multifunctionele ruimte heeft standaard één venster van 1,2 m hoog en 2,4 m breed. Er kan ook 

gekozen worden voor een raam van 1 m breed op 1,2 m hoog. De kleur van de profielen is 

afhankelijk van de gekozen stijl: de moderne ruimte heeft zwarte ramen, de rustieke witte en in de 

Scandinavische ruimte heeft het raamprofiel een houtmotief. 

Type:  

- Raam PVC draai-kip 240/120 6-kamerprofiel triple glas wit 

- Raam PVC draai-kip 100/120 6-kamerprofiel triple glas wit  

Er kan gekozen worden om rolluiken te voorzien. Verder is er een buitendeur voor technieken, deze 

deur is uit PVC en is 2,4 m hoog en 1 m breed. Optioneel kan ervoor gekozen worden om de 

buitendeur in een kleur te leveren.   

VLOER 

TEGELVLOER 

Type: Vogue 60 x 60 Sabbia 

 

 

PARKET 

Type: compact grande 

 

 

Laminaat 

Type: Quickstep loc floor   
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BUITENAFWERKING 

STANDAARD BEPLATING 

Standaard is er een stalen beplating voorzien. De kleur 
van deze beplating kan gekozen worden.  

 

 

 

HOUTAFWERKING: 

Awood: 

Triple Ayous 25 mm  

Triple Rhombus Ayous. 

  

De Triple rhombus geeft een nog net iets fijnere 

moderne strakke doorlopende lijn aan een tuinwand of 
gevel. Het voordeel van dit profiel is dat de wand wel 
wind en waterdicht is, terwijl het lijnen spel behouden 
blijft. De Ayous is een snel groeiend zachthout uit 
Afrika. Er zitten nauwelijks knoesten en kwasten in en 
de Ayous Thermo is uitzonderlijk stabiel.  

 

 

PLEISTERWERK 

Merk: Stricotherm 

Type: Omniclad O2 

 

Bevestigingsplaat 

Mortel + Glasvezelweefsel + Toplaag 

 

STEENSTRIPS 

Er kan ook gekozen worden voor een systeem met 
steenstrips.  

Leverancier: Vandersanden 
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TECHNIEKEN  

In de woonuitbreiding worden 6 stopcontacten, 2 schakelaars en 4 lichtpunten voorzien. Er worden 

geen armaturen voorzien. Indien gewenst kan er gekeken worden naar mogelijke toepassingen voor 

hernieuwbare energie. Dit is echter afhankelijk van de oriëntering van de woning. De aansluitingen 

van elektriciteit naar de bestaande woning wordt op maat van de woning bekeken en is niet 

inbegrepen in de prijs.  

VENTILATIE 

Voor de ventilatie kan er gekozen worden tussen een C-systeem of een D-systeem. In de droge 

ruimtes bestaat het C-systeem uit ventilatieroosters boven de ramen. Bij de moderne en 

Scandinavische badkamerunits wordt één afzuiging voorzien en bij de rustieke variant twee 

afzuigingen (1 in de WC en 1 in de badkamer).  

Er kan ook gekozen worden voor een volledige mechanische ventilatie, een D-systeem. De keuze 

tussen deze twee systemen zal mede afhankelijk zijn van de EPB-eisen en de bestaande 

voorzieningen in de woning.  

VERWARMING 

Voor de verwarming en koeling van de unit wordt gebruikgemaakt van een lucht-lucht warmtepomp. 

In de multifunctionele ruimte wordt een toestel met een vermogen van 3 kW geplaatst. Standaard 

worden er rechte roosters geplaatst, deze kunnen tegen een meerprijs vervangen worden door 

lijnroosters.  

 

Figuur: rechte roosters voor verwarming 

GRONDWERKEN 

De grond op de plaats van de unit moet vrij zijn van obstakels, er mag geen gebouw of verharding 

aanwezig zijn. Het terrein moet 30 cm onder de dorpel horizontaal vlak afgewerkt zijn. Bij 

afwijkingen hiervan wordt op maat naar een oplossing gezocht.  


