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Tiny House Village - America

Home is where the heart is
Een écht huis. Klein, maar fijn. Meeneembaar, functioneel
en sfeervol. Een Tiny House van Inropa sluit je in je hart.
The Tiny House movement
De Tiny House beweging is ontstaan in Amerika. Het
gevoel van vrij zijn, zonder zware financiele lasten leven
en zelf te bepalen waar je woont vormen de basis.
Inmiddels veroveren Tiny Houses ook Nederland en
Europa. Om te wonen, te recreëren, kantoor te houden, te
werken, te mantelzorgen en veel meer.

Vrij zijn...

Circulair bouwen en gezond wonen
Inropa creëert, op basis van jou wensen, Tiny Houses op
maat. Greenbuild, consequent gebouwd van échte
natuurlijke materialen met zorg voor natuur, milieu en
mens. Moderne architectuur en bouwmethodiek met een
frisse uitstraling en een gezond woonklimaat.
Waar klein toch groots is
Een Inropa Tiny House is voorzien van alle gemakken van
thuis. Naar keuze ‘on-grid’ aangesloten op alle
voorzieningen, of ‘off-grid’ geheel zelfvoorzienend. De
keuze is aan jou.

Welkom thuis - in je eigen kleine huis
over Inropa Greenbuild Tiny Houses
Inropa Greenbuild Tiny Houses zijn knusse mobiele huizen, waarin het minimaal benodigde comfort aanwezig is en toch aangenaam zijn om
in te wonen. Men spreekt ook wel van een THOW, een Tiny House On Wheels. Het wordt gebouwd als een 'gewoon huis’ en is niet te
vergelijken met een chalet, caravan of mobiele bungalow. Een Inropa Tiny House is van alle basis-gemakken voorzien, zonder overbodige
opsmuk, en is bovenal betaalbaar en knus. Geschikt voor jong en oud!
Een Inropa Tiny House is door jezelf te verplaatsen via de openbare weg, omdat de maximale breedte 2,55 meter, de hoogte 4 meter en het
gewicht 3500kg (in enkele gevallen 5400kg) zijn. Het woonoppervlak bedraagt maximaal 35 m2. Een Tiny House onderscheid zich door de
hoogte die het toestaat om gebruik te maken van 1,5 verdieping. Het meest voor de hand liggend is dat de slaapplaatsen op de bovenloft
zijn, zodat het vloeroppervlak optimaal benut kan worden. Het is echter wel een voorwaarde om een trap te kunnen beklimmen. Lukt dat
niet dan zijn er ook andere indelingen mogelijk met een vast bed of bedden op de begane grond, een opklapbaar bed of een uitschuifbaar
bed onder de vloer. De ontwerpers van Inropa denken hierin graag met je mee.

TYPES DAKVORMEN

LENGTES

bergkast*

Moonlight

Stardust

600
Sunrise

700
800

900
Sundance

erker*

SOORTEN TRAILERS: 2-assers en/of 3-assers
trailer verdiept
Sunset

trailer plateau

Inropa Greenbuild modellen
600 | 700 | 800 | 900

- maatwerk Tiny Houses

Inropa Greenbuild Tiny Houses worden op wens ontworpen en gebouwd. Natuurlijk met in achtneming van de technische stabiliteit en eisen.
De 5 dakvormen bepalen de benaming, en de 4 lengtes worden aangeduid met 600, 700, 800 en 900. Daarnaast is het mogelijk om als extra
optie te kiezen voor een opbergkast op de dissel en een erker aan de achterzijde. Dit kan een erker zijn gelijk met de vloer of verhoogd als
zitbank. Qua indelingen zijn er vele mogelijkheden, wil je boven slapen of toch liever beneden, wil je één, twee of drie lofts, wil je gedeeltelijk
of volldige off-grid, wens je de openslaande tuindeuren te gebruiken als entree of toch liever een separate entreedeur met wellicht een
entree-hal voor natte schoenen en jassen of vieze hondenpoten, heb je voorkeur voor een vaste trap naar de slaaploft die geheel open is of
toch een dichte trapkast met opbergmogelijkheden, of liever een losse trap die je weg kunt zetten? Alle types zijn mogelijk om als casco,
living (volledig sleutelklaar) of off-grid uit te voeren.
Ben je bang dat je van al deze mogelijkheden slapeloze nachten krijgt? Dat is helemaal niet nodig! Onze ontwerpers brengen al je wensen in
kaart, laten voorbeelden zien en gaan dan aan de slag om jóuw Tiny House te ontwerpen en slimme oplossingen aan te dragen.

De Inropa kwaliteitsbelofte
Inropa Greenbuild is inmiddels uitgegroeid tot
één van de toonaangevenste Nederlandse
bouwers van Tiny Houses op wielen (THOW).

Moonlight

- hét ruimtewonder

600 | 700 | 800 | 900
Rust, regelmaat en vooral ruimte dat zijn de kenmerken van het type Inropa Moonlight.
Door het ‘lessenaarsdak’ dat over het gehele Tiny House doorloopt ontstaat er veel
binnenvolume. Hierdoor is het mogelijk om zelfs vanaf de kortste uitvoering twee
slaaplofts te creëren. En in de langere uitvoeringen zelfs drie! Waarbij dit Moonlight Tiny
House toch een elegante verschijning blijft.
Deze dakvorm is de basisvorm van de Inropa Greenbuild Tiny House serie en is dan ook
qua budget de voordeligste uitvoering van deze maatwerk-serie. En wil je nog meer
bovenruimte dan wordt het de Inropa Moonshine, met een plat dak boven de loft.

De meer dan 30 jarige ervaring in het
ontwerpen en bouwen van ecologische
woningen, chalets en houtskeletbouw maken
dat Inropa Tiny Houses van de hoogste
bouwkwaliteit zijn.
Inropa Tiny Houses worden samen met
gedreven partners gebouwd op basis van
vakmanschap en passie.
Inropa Tiny Houses worden onder ideale
geconditioneerde omstandigheden in eigen
productiehallen in Nederland geproduceerd en
zien pas als ze volledig gereed zijn het
daglicht. Bijna als bij een geboorte.
Voor aflevering wordt ieder Inropa Tiny House
gewogen, wordt het weggedrag getest en de
eindkwaliteit nauwgezet gecontroleerd.

Financieringsmogelijkheden
Met Greenbuild Tiny Houses speelt Inropa in
op de nieuwe woonbehoefte: betaalbaar,
hypotheek-vrij, zelfstandig, waar mogelijk in
een groene omgeving of dicht bij de stad,
meeneembaar of veranderbaar van omgeving,
aanpasbaar aan de woon-/werksituatie,
comfortabel, gezond én met een lage milieuimpact (low environmental footprint).
Inropa Greenbuild Tiny Houses zijn dé ideale
oplossing voor de huidige huisvestingsproblemen. Inropa kan particulieren een
(hypothecaire) lening aanbieden voor de volle
100% van de aanschafkosten met een looptijd
tot 15 jaren.
Zakelijke kopers, zoals recreatie-eigenaren,
campingeigenaren, B&B-bezitters, e.d.
kunnen een operational of financial leasing
aangaan, tegen aantrekkelijke maandlasten
en geringe investeringskosten.

Sunrise

- charmante klassieker

600 | 700 | 800 | 900
Charmant, sfeervol en met de aansprekende vormen van een écht huis. Dat is het model
Inropa Sunrise. Velen vinden een puntdak nog steeds de meest kenmerkende vorm voor
een Tiny House. Binnen levert dit een fraai beeld op voor een vide, waarbij je vanuit de
woonkamer tegen de binnenzijde van het schuine dak aankijkt.
Nadeel is dat je onder het puntdak relatief weinig ruimte hebt voor een slaaploft. Dit is op
te lossen door gedeeltelijk een verhoog dak aan te brengen, een dakkapel als het ware.
Dit biedt qua vormgeving fraaie mogelijkheden, én veel binnenruimte. Tevens kun je bij
alle lengtes kiezen voor openslaande tuindeuren aan de achterzijde, of tegen enige
meerprijs voor een woonkamer-vergrotende erker.

Een waardevaste investering
Inropa is onderscheidend en consequent in het
gebruik van natuurlijke, circulaire
bouwmaterialen, want dit zit als importeur
van natuurlijke materialen al meer dan 20
jaren in ons DNA. Het betreft materialen zoals:

Sundanse - ware elegantie
600 | 700 | 800 | 900
De Inropa Sundance straalt aan alle kanten klasse en elegantie uit. In de duinen aan
de kust, op een glooiende groene heuvel, verscholen in de coulissen van het
boerenland of op een bosperceel met weelderige begroeïng? Dit statige Tiny House
met zijn kenmerkende daklijn misstaat nergens. Een Tiny House met de kwaliteiten
van een waar micro-appartement. Zowel vanbuiten als vanbinnen.
Binnen geeft de Sundance een gevoel van ruimte en licht. Een woonkamer met een
hoog plafond en een plafondlijn die doorloopt tot in de slaaploft. Grote ramen en
openslaande tuindeuren zorgen voor veel licht en zicht rondom. In een Inropa
Sundance is het aangenaam toeven, het gehele jaar door.

?
Natuurlijke isolatie dat zorgt dat het koel is

in de zomer, warm in de winter en tevens
een zeer goede geluidsisolatie biedt.
Waardoor het binnen aangenaam stil is, ook
in lawaaiige gebieden.
?
Natuurverf op basis van o.a. lijnzaad-,
rapen- en distelolie dat gezond en
milieuvriendelijk is, en zal niet afbladderen.
?
Formaldehyde-vrije constructieplaten in
verschillende uitvoeringen, wanden en
daken worden met plasticvrije membranen
lucht- en winddicht gemaakt en de
gevelafwerking bestaat uit echt houten
planken van douglas, red cedar of
gestoomd hout.
?
Kunststof kozijnen die 100% recyclebaar
zijn met ‘rewindo’-label.

Geheel of gedeeltelijk ‘off-grid’?
Wil je niet afhankelijk zijn van de algemene
nuts voorzieningen dan kun je je Inropa Tiny
House deels of geheel off-grid door ons laten
uitvoeren. Dit kan bestaan uit:
?
Zonnepanelen op het dak met een

omvormer en lithium accu-pakket
?
Composttoilet ook wel droogtoilet genoemd

dat de vloeibare en vaste uitscheiding
scheidt
?
Gebruik van regenwater voor drinkwater
middels een regenwater-opvangtank en een
waterzuiveringsinstallatie
?
E-boiler en e-kranen met waterpomp en
schoon- en vuilwatertanks
?
Propaangasaansluiting om te koken en/of
voor een warmwatergeiser
?
Houtkachel of pelletkachel voor verwarming
TIP: Volledig off-grid vergt een aanzienlijke
(extra) investering. Je kunt deze pakketten
natuurlijk ook in gedeeltes aanschaffen.

Sunset - scandinavische flair
600 | 700 | 800 | 900
De combinatie van natuurlijke houten materialen, fraaie kleuraccenten
en een strakke belijning zijn de kenmerken van huizen in Scandinavië. De
afwisselende dakvormen maken deze bouwstijl geliefd over de hele
wereld. De Inropa Sunset is geïnspireerd op deze woningen. Lichte
natuurlijke houtkleuren worden gecombineerd met prettige volle
kleuren als zweeds Röd (rood), Gul (mosterd geel) of Grön (groen),
scandinavisch Bla (blauw) en afgekaderd met noors Vit (wit). De
afwisselende dakvormen geven dit model een hoog knuffelgehalte en
een echte scandinavische flair.

Inropa b.v.
Greenbuild Tiny Houses Industry
Bedrijvenpark Twente 322 a-e
NL 7602 KL Almelo - Nederland
T: +31 (0)53 433 17 69
E: info@inropa-greenbuild.nl
Bezoek uitsluitend op afspraak.

Vraag ook naar de brochures van de
andere Tiny House modellen en de
actuele prijslijst van Inropa.
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TINY

HOUSE
Een huis om mee te nemen? Jazeker, woon waar jij wilt!
De Tiny Houses van Inropa zijn zeer aangenaam om in te wonen. Ideaal als starterswoning, gezinswoning, seniorenwoning, mantelzorgwoning, studentenwoning, zowel voor vaste bewoning, als voor weekenden, vakantie of verhuur, en voor gebruik in alle seizoenen.
Zoek je een rustige thuiswerkplek? Dan zet je toch gewoon een Inropa Tiny House in de BizziPod-uitvoering in de tuin!
Een Inropa Tiny House is van ongeëvenaarde hoge kwaliteit. Warm in de winter, koel in de zomer en prettig stil. Hiervoor zorgen de
overwegend natuurlijke en gezonde Inropa bouwmaterialen. Dus zoek je een rustige thuiswerkplek of start je een onderneming, plaats dan
een Inropa BizziPod in je tuin. Ideaal als kantoor-aan-huis, kapsalon, beautysalon, nagelstudio, hondentrimsalon, kookstudio, noem maar
op. En zelfs mee te nemen op locatie als mobile shop of mobile office. Handig voor beurzen, bouwplaatsen, fairs en shows.
Duur? Nee hoor, voor de prijs hoef je het niet te laten! We hebben voor ieder wat wils.
Kies voor een Inropa Greenbuild Tiny House op maat, een voordelige Inropa T-Pod met standaard indelingen of een lichtgewicht Inropa Tiny
Escape die je met vrijwel iedere auto kunt verplaatsen. Eigentijds, individueel aanpasbaar én vooral betaalbaar.

www.inropaTinyHouses.nl

