
M O D U L A I R E  R U I M T E S

POOLHOUSE  
EN ONTSPANNINGSRUIMTES
Een zwembad kan moeilijk zonder poolhouse, dat perfect gebouwd kan wor-
den met combineerbare modules. Wilt u uw eigen sauna of privé-spa, maar 
hebt u hier in uw woning geen geschikte kamer voor? Met Continentis geniet 
u in alle rust van uw tuin en van uw welzijnsruimte.

SPA | BUITENKEUKEN | WINTERTUIN 

KANTOOR-  
EN WERKRUIMTES

Op korte termijn op zoek naar extra kantoorruimte zonder al te 
hoge bouwkosten? Onze ruimtes bieden een oplossing voor uw 
plaatsgebrek, en laten u in alle rust en in de meest comfortabe-
le omstandigheden werken. Werkt u thuis? U kunt de modules 
plaatsen waar u wilt, ideaal voor een werkruimte die aan uw pro-
fessionele eisen voldoet.

BUITENKEUKEN | TUINSALON
Met een buitenkeuken en/of outdoor-lounge wordt uw pool-
house-terras een heerlijk aangename ruimte! Of wat dacht u van 
een diner op uw terras waar u ten volle van het mooie weer kunt 
genieten? Een koelkast met koele drankjes binnen handbereik, 
een barbecue voor etentjes met vrienden, ... U bepaalt zelf hoe uw 
buitenkeuken eruit ziet!

SPA | SAUNA
Met een spa of sauna geniet u op 

elk moment van welzijn! 

Ontspan voor of na het zwemmen 
in een jacuzzi of in de intense 
warmte van een sauna.

ONTSPANNING WERK

KABINETTEN
Uw vrij beroep als arts, advo-
caat, notaris of ander vereist 
een kabinet waar u uw klan-
ten in een aangepaste ruimte 
kunt ontvangen.

HORECA
De modulaire uitbreidingen van 
Continentis vormen de ideale 
oplossing om ruimtes te creë-
ren op maat van uw restaurant 
of van andere projecten zoals 
snackbars of koffiebars.

LEASING
Investeer in uw kantoor 
zonder uw reserves 
aan te spreken!

VIDEO

WONING



BEZOEK EN PERSOONLIJKE OFFERTE

www.continentis.be
Rue du Saxophone 45, 5503 Dinant

VAKANTIEHUISJES
EN LEEFRUIMTES
Wilt u graag gastenkamers of een vakantiewoning bouwen zonder overdre-
ven hoge investeringen? Wordt uw huidige woning te klein voor uw gezin? 
Continentis biedt de oplossing voor de bouw van een bijkomende goedko-
pe en innovatieve ruimte waar u volledig autonome kamers en woningen 
kunt inrichten.

Vue en plan

De modulaire ruimtes van Continentis zijn ontwikkeld op basis van 
zeecontainers. Ze vormen een moderne en

onmiddellijk bruikbare, unieke en hoogstaande
oplossing voor elke leefruimte, zowel voor 

professioneel gebruik als voor ontspanning en vrije tijd.

BEKLEDING

ALUMINIUM EN 

HOUT
Onze visuele stempel
een zorgvuldig evenwicht 
van aluminium en hout.

DEUREN EN 
FRAMES
PVC
Dubbele 
beglazing

VLOEREN
• OSB
• Vinyl
• Hout

TERRAS OP LARIKSHOUTEN BALKEN
Deze zijn extreem bestand tegen slechte weersomstandig-
heden en koude, alsook tegen warmte. Larikshout is quasi 
volledig rotbestendig, verhardt met de tijd door contact met 
water en is zeer bestand tegen schokken en slijtage.

OMKEERBARE WARMTEPOMP
Verkoelings- en verwarmingssysteem, 
extreem nauwkeurige elektronische 
warmteregeling.

ZONNEPANELEN
Samen met onze partner Clic.Solar zijn onze modules 
uitgerust met de nodige zonnepanelen en verzorgen we de 
aansluitingen, de afwerking en de certifi cering.

GROENDAK
‘All-in’ en onderhoudsarm groendak op een waterdichte en 
stevige ondergrond.

MUREN EN PLAFOND
Verschillende opties:
• OSB
• Gipsplaat
• Laminaat
• Bekleding in cederhout, 

L x b x h Volume Gewicht Capaciteit

6 m x 2,44 x 2,59 33,2 m3 2220 kg 21 850 kg

L x b x h Volume Gewicht Capaciteit

12 m x 2,44 x 2,59 67,7 m3 3740 kg 26 760 kg

Ook beschikbaar in HC-formaat: Hoogte = 2,89 m

20
VOET

40
VOET

Waarom containers?
Containers zijn metalen kisten die op schepen of treinen op elkaar 
worden gestapeld, zodat ze snel en in grote hoeveelheden kunnen 
worden vervoerd.

Dankzij het cortenstaal* zijn containers uiterst betrouwbaar en 
gaan ze tot meer dan 60 jaar mee. Ze kunnen langs binnen- of 
buitenkant geïsoleerd worden.

In 2020 verwerkten en transporteerden alle havens ter wereld 

maar liefst 795.947.290 containers van 20 voet.

Met zulke aantallen lijkt het ons absurd om nieuwe structuren te 
bouwen en geen gebruik te maken van bestaande elementen.

WOONCONTAINER 
Wooncontainers zijn helemaal in de mode! En
terecht: ze zijn in een handomdraai geplaatst en 
kunnen onmiddellijk in gebruik worden geno-
men. Vooral hun moduleerbaarheid en relatief 
beperkte kostprijs maken van wooncontainers 
een originele oplossing en een perfect alterna-
tief voor traditionele woningen. Ze passen ook 
perfect binnen een alternatieve en ecologische
levenswijze. Er wordt zelfs gezegd dat ze de wo-
ningen van de toekomst vormen!

Woonproject
3 containers van 40 voet

INDELING VAN EEN 
VAKANTIEWONING 
op basis van
2 containers van
20 voet

* Corrosiebestendig staal.

Ecologisch Modulair Esthetisch
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