
S LOW 	 L E I S U R E 	 B EWUST 	 B E L E V EN 	 E X P LO R E 	 R E CONN EC T

Ocke, Ange, Jutes, Harra & Sveg 
Scandinavian outdoor cabins



Ocke

Buiten de stoere sfeer van de Scandinavische outdoor…
30	m2	voor	4-p	voor	€54.900,-

Ange

binnen van alle gemakken voorzien..

Harra



Ange

Ocke

Broer Ocke, zijn broertje Harra en zijn zus Ange ogen net even anders..  
maar delen dezelfde basis inclusief keuken, badkamer en 4 slaapplaatsen

Harra



 

De Ange in de door de klant gekozen 
kleurstelling. De kwaliteit van uitvoering 
ligt op hoog niveau. 



 

Sveg

Geen gedoe op de plek:

Stijlvol genieten van het binnen-buiten gevoel

Jutes

4-p	cabin	voor	€56.000,-

Alle	cabins	meten	7,72	bij	3,88	m	en	beschikken	
over	een	netto	grondoppervlak	van	31	of	34	m2.	
Elk	type	kent	een	verdieping	met	vide.	

Wordt als prefab unit geplaatst!

De	cabins	worden	binnen	en	buiten	netjes	
afgewerkt,	dampopen	en	geïsoleerd	geleverd	
met	hardhouten	kozijnen	en	triple	glas.	



 

Sveg



Ook zus Jutes en haar broer Sveg lijken op elkaar..  
met hun 34,5 m2 maar delen dezelfde basis inclusief keuken, centrale badkamer en 4 slaapplaatsen

Jutes Sveg

Jutes - met raamlijsten - Sveg  - strak modern -



 



 



Terug naar de basis
Waarom bouwen we niet alle huizen en 
gebouwen van hout?  

Bij beton en staal wordt enorm veel CO2 
uitgestoten en veel fossiele energie gebruikt.   

Bomen zorgen voor minder CO2 doordat ze CO2 
opslaan. Hout is van nature 100% hernieuwbaar 
en biologisch afbreekbaar. Hout biedt een goede 
thermische en geluidsisolatie, is hygiënisch, 
bacteriedodend en biedt een gezond leefklimaat.  

Hout is al tienduizenden jaren een bewezen 
bouwmateriaal, veelzijdig en sfeervol. Zelfs 
hoogbouw van 84 meter kan tegenwoordig in 
hout worden gedaan. En hout gaat eeuwenlang 
mee. Stoer en robuust.  

Zonde van de bossen? 
In duurzaam geproduceerde bossen groeit 
genoeg hout. Elke 17 minuten groeit in Finland 
een houten huis. En in Nederland kan 140.000 
hectare bos dienen als grondstof voor 1 miljoen 
houten huizen. 

Brandgevaarlijk? 
Hout heeft een hoge brandvertragende werking, 
het vormt eerst een beschermende 
verduurzamende koollaag.



mail@livinwood.nl 

T: +316-50298181 
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livinwood.nl

houten (recreatie)woningen, 
hotel cabins en tiny houses
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