
Materiaal & beschrijving van het interieur 

De binnenwanden zijn gemaakt van Finse berkenmultiplex of Eco board, die kunnen worden 

aangepast aan elke ruimte en de behoefte van de gebruiker. Finn Studio's zijn natuurlijk 

gezond voor de gebruiker, biobased, milieuvriendelijk, energiezuinig, 100 % recyclebaar en 

CO2 neutraal. 

 

Specifieke materiaal: zie de materiaalbeschrijving verderop. 

 
De standaardafwerking 

De standaardafwerking omvat Siberisch lariks. De gebruiker kan het interieur naar eigen 

smaak en behoefte samenstellen in overleg met de ontwerper. De versies met hogere 

specificaties omvat een uitbreiding van duurzaamheid en een uitbreiding van de inrichting. 

Bij de materiaalomschrijving is een omschrijving voor een standaardafwerking en een 

optionele afwerking omschreven. 

 

 

Fact sheet 

Afmetingen standaard  

(1) 4,00 x 3,00 m (3,00m hoog) 

(2) 4,628 x 3,428m (3,50m hoog) 

Geïsoleerd met stevige wanden. 

Grotere formaten 24m2 en 36m2 

 

Binnenafwerking 

Elk binnen-wandpaneel kan worden voorzien van de volgende afwerkingen: 



● Dubbele beglazing 
● Eco board of berken multiplex voor de wanden en plafond 
● Vloer white wash houten delen of antislip multiplex. 

 

Materialen 

● Wanden en structuur: berken multiplex of eco board 
● Bekleding: Siberisch lariks-delen. Kleur hout: licht geelbruin oranje. 
● Spiegelglas(buitengevel)  
● Isolatie: isovlas of cellulose-isolatie 
● Dak: EPDM met metalen boeiboorden(zwart) 
● Vloer: antislip multiplex of vloer white wash houten delen 
● Buitenvlonder van duurzaam geprofileerde houtendelen 
● Deuren: houten kozijn met dubbele beglazing voorzien van een slot en een handvat 

 

Accessoires 

● Op de wanden gemonteerd stopcontact(inbegrepen) 
● Pantry, toilet, douches en PV panelen zijn als optie te bestellen. 

 

Fundament 

Het is niet perse nodig om een fundering te graven. Indien nodig kan er een onkruidbarrière 

onder worden geplaatst (afhankelijk van de bodemgesteldheid). Het Nederlandse team van 

uw leverancier kan dit eventueel ook doen wanneer u dit wenst en nodig acht. 

 

Productie en installatie 

De kleine en  middelste studio kunnen in slechts 1 dag worden geplaatst! Alle componenten 

zijn  demonteerbaar.   

 

Standaard  

● Standaardvariant: zonder wc, zonder douche en zonder pantry 
● Standaard: 6 elektra-punten en schakelaars. 
● Standaard: wand- en dakisolatie met isovlas of cellulose-isolatie. 
● Standaard: binnenwanden  van eco board of berken multiplex 



● Standaard gevelbekleding: Siberisch lariks-delen en Siberisch lariks kozijnen met 
dubbel HR++ glas. Kleur hout: licht geelbruin oranje 

● Dak standaard: EPDM (zwart) 

 

OPTIE   

● Optie variant inclusief wc (chemisch toilet), douche en pantry 
● Optie elektra: opgave van de opdrachtgever 
● Optie gevelbekleding: chemisch gemodificeerd hout (Accoya) en kozijnen van 

chemisch gemodificeerd hout (Accoya) met tripleglas. Kleur hout: licht grijs (all 
wheatering behandeling) 

● Optie: PV-panelen (all black) Optie: regenopslag voor hergebruik 
● Optie: Mos-sedum dak 





 


