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Compacte Tiny Houses 
de T-Pod van Inropa Tiny Houses

De T-POD serie van Inropa zijn knusse Tiny Houses van compact formaat. Eenvoudig verplaatsbaar én duurzaam gebouwd van gezonde en 

ecologische materialen. Ze zijn geschikt om het gehele jaar in te wonen, en ideaal voor recreatieve doeleinden of verhuur. Met een 

opbouwlengte van 5 meter, een hoogte van 4 meter en een totaalgewicht van 2700 kg krijg je toch een verassend ruim Tiny House.

Een T-POD is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen en in verschillende kleuren. Allen met hun eigen identiteit, functionaliteit en uitstraling:

- de T-POD Break’away is de basic uitvoering met enorm veel binnenruimte! Twee ruime slaaplofts zorgen voor vier slaapplekken en 

verrassend veel leefruimte.

- de T-POD Tiny2Go is de schattige uit deze serie met een uitgesproken vrolijk voorkomen. Aansprekende vormgeving,  kleurige gevelvlakken 

en uitgekiende indelingen.

- de T-POD R’lax heeft een luxe en statige uitstraling. De charmante vormgeving maken dit Tiny House zowel geschikt voor actieve jongeren, 

als voor rust-zoekende senioren.

Was het leven altijd maar zo aangenaam en eenvoudig. Nu nog even de juiste kiezen!

- living is easy



Tiny House T-Pod van Inropa; 

opbouw 550 x 225 cm, hoogte 395 cm, 

leeggewicht ca. 2200 -2350 kg

T-Pod modellen 

Break’away Tiny2Go R’lax

- standaard en tóch individueel

Een T-Pod wordt gebouwd als een huis, is waardevast en heeft 

een lange levensduur. Dat maakt een T-Pod Tiny House een 

duurzame investering. Ideaal voor bewoning, maar ook 

uitermate interessant voor eigenaren van landgoederen, 

campings, recreatieterreinen, natuurparken of B&B’s die 

mogelijkheden zoeken om hun inkomsten uit te breiden via 

verhuur of verkoop. 

Een T-Pod Tiny House heeft een standaard opbouwlengte van 

5 meter, is bijna 4 meter hoog én heeft boven één of twee 

slaaploften, waardoor er voor 2, 4 of zelfs 6 personen 

comfortabele slaapplekken te creëren zijn. Er zijn 4 basis-

kleurcombinaties, 3 basis-indelingen en een voordelige casco-

variant, om vanbinnen eventueel zelf af te bouwen. 

Voor een T-Pod Tiny House worden uitstekende duurzame 

materialen gebruikt. Het is goed geïsoleerd met natuurlijke 

isolatie en is daardoor het hele jaar bij alle weersomstandig-

heden bewoonbaar. Dit maakt een T-Pod tot een prettige 

woning en levert bij verhuur een hoog rendement op.

Een T-Pod is geschikt voor het rijden op de openbare weg en 

laat zich gemakkelijk verplaatsen, hetgeen van voordeel is in 

uiterwaarden, aan het strand en voor gebruik op tijdelijke óf 

wisselende locaties.
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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, mantelzorg-

woning, 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 BizziPod in de tuin!

Zoek je een rustige thuiswerkplek of start je een onderneming, plaats dan een Inropa Tiny House 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.

Vraag ook naar de brochures van de 

andere Tiny House modellen en de 

actuele prijslijst van Inropa.
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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.


