
DIAMOND
SUITE
WONEN, WERKEN & LEVEN!



DUURZAAM

De Diamond Suite is een bio-ba-
sed gebouwd huis. Met het oog 
op duurzaamheid is er gekozen
om de Diamond Suite vrijwel 
volledig uit hout te vervaardi-
gen. De fundering is zodanig 
gemaakt dat bij een verplaat-
sing van de Diamond Suite de 
gehele fundering meeverhuisd 
kan worden. Er blijft niks achter 
en de vrijgekomen grond kan 
direct weer gebruikt worden.

MODULAIR

Volledig modulair en aan te  
passen naar wens. Onze basis-
modellen hebben een lengte 
van 6 meter. Dit is per 1,2 m te 
verlengen voor een ander ont-
werp. Het is mogelijk om een  
extra slaapkamer of grotere 
badkamer toe te voegen. Door 
onze innovatieve manier van 
bouwen creëren we de ruim-
te die perfect aansluit bij uw 
wensen.

FLEXIBEL

Onze Tiny House biedt legio 
indelingsmogelijkheden. Elke 
suite is in te richten naar uw 
gewenste stijl. Er zijn mogelijk-
heden voor een keuken, extra 
(slaap)kamer, terras met hottub 
en meer. Uiteraard kunt u uw  
Diamond Suite laten voorzien 
van verschillende airco- en  
climate control oplossingen.

RAZEND SNEL

De Diamond Suite bouwen we in 
een oogwenk. De CLT fundering 
(Cross Laminated Timber) heeft 
een structuur met hijspunten. 
Dit houdt in dat u binnen één 
dag kunt genieten van uw nieuwe 
ruimte. Vanaf acht weken na  
bestelling kan uw Diamond Suite 
al geplaatst worden.





Modulaire bouw

MOGELIJKHEDEN
Door de modulaire bouw is de Diamond Suite in 
het bouwproces gemakkelijk aan te passen van 
een 1 tot 6 persoonsaccommodatie. Extra ruimte 
om te werken of juist meer ruimte voor ontspan-
ning voor het gezin? We bespreken de wensen en 
stellen hem samen om maximaal op de wensen 
van de gebruiker in te spelen.
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Wand en  
dakraam 
DOORLOPEND RAAM 
OF GLAZEN WAND

Een doorlopend raam van vloer tot aan de nok  
of een volledig glazen wand maakt u als bewoner 
één met de natuur. Daarnaast geeft het een nog 
modernere look aan de Diamond Suite en  
creëert een unieke recreatie ervaring.  
Met onze opties voor wand of dakramen tovert 
u uw Tiny House om tot een suite met een wijds 
uitzicht.



Exterieur

FUNDERING
De Diamond Suite is bevestigd op een  
CLT fundering met hijspunten voor snel 
vervoer en plaatsing.

ISOLATIE
Alle elementen van de Diamond Suite zijn 
voorzien van houtvezel isolatie platen.

GEVELAFWERKING
Waterdicht, dampopen folie (kleur zwart), 
zwart afgetapet voorzien van verticaal  
rachelwerk. Inclusief geïntegreerde  
aluminium regenafvoer.

Opties hout

Thermisch grenen
(huidig)

Siberisch Lariks

Ayous Douglas



Interieur
 

PLAATMATERIAAL
Zowel de muren als vloeren zijn gemaakt 
van OSB/4 transparant gelakt hout. 
Dit is beschikbaar in onderstaande kleuren.

KANTAFWERKING
Duurzame ABS kantafwerking van  
de OSB Color platen met speciale PU lijm.  
Kleur in overleg (vrijwel alle kleuren  
beschikbaar). Standaard Lipstick Red.
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Badkamer

SANITAIR
•	 Hygiënische vloerbak naadloos  

Forbo Safestep Aqua Vinyl
•	 De vloer is thermisch gelast
•	 Wanden uitgevoerd in Berken mpx hpl
•	 Wanden watervast verlijmd
•	 Naden af te kitten na plaatsing
•	 Meerdere kleuropties

Opties safestep vloer

180092 elephant

180482 greige

180232 taupe

180592 lava



Badkamer 
& keuken
In zowel de badkamer als keuken is het 
mogelijk om toongevende details te kiezen 
voor uw Diamond Suite. Een luxe, moderne 
of juiste rustieke uitstraling? U kiest.

Opties kleur: 
•	 Mat goud
•	 Rosé goud
•	 Mat zwart
•	 Gunmetal
•	 RVS-304 geborsteld

Inclusief LED-verlichting en  
wand contact doos.

Inclusief aan weerszijde van de badkamer 
geplaatste kast in de vorm van de Suite. Een 
zijde met opbergruimte en de andere zijde 
uitgevoerd als kleine keuken voorzien van 
wastafel, 2-pits kookplaat  
(inductie), klein koelkastje en afzuigpunt.

Mat goud

Mat zwart

RVS-304 geborsteld

Gunmetal

Rosé goud

Opties kleur



Plaatmateriaal sanitair & keuken

Opties kleur 
Unikleuren (HPL - MELAMINE - ABS KANTENBAND - MEUBELPANEEL)



Plaatmateriaal sanitair & keuken

Opties decoren
Houtdecoren (HPL - MELAMINE - ABS KANTENBAND) Fantasiedecoren



RVS-304
GEBORSTELD

MARMOL HADES
TEIDE

LAVA

TERRACOTTA
NOVA

OSBCOLOR TRANSPARANT
& TERRACOTTA NOVA

Stijlsuggestie

Terracota nova  
& marmol hades teide



ZWART

BISCUIT
NUDE

LAVA

NEGRO
ATLAS

OSBCOLOR TRANSPARANT
& NEGRO

Stijlsuggestie

Negro atlas 
& biscuit nude



ROSÉGOUD

ROSA TALCO

GREIGE

GRIS GU
NUDE

OSBCOLOR WHITE
& ROSA TALCO

Stijlsuggestie

Gris gu nude 
& rosa talco



Geïnteresseerd?
Wij staan voor u klaar!

Heeft u andere wensen, concepten, ideeën of vragen? 
Neem dan ook contact met ons op!

Demkaweg 25
3555 HW Utrecht
The Netherlands

Email: info@diamondsuite.nl
Website: www.diamondsuite.nl
Telefoon: +31 (0)20 208 21 62


