Pippi på Planhus

Zweedse topkwaliteit
Op welke manier je ook bezig bent met bouwen en wonen… Feit is dat hierbij altijd
een aantal belangrijke aspecten naar voren komen, zoals comfort, gemak en esthetisch
verantwoord. Wij, van Planhus, vullen dat rijtje graag aan met zaken als: levensloopbestendig
bouwen; milieu; energiezuinig; stijl; veelzijdigheid; variatie; duurzaam; flexibel én hout! De
woningen die Planhus biedt staan stuk voor stuk garant voor het Zweedse oergevoel: Rust,
ruimte en veiligheid. De partner van Planhus, A-hus, is één van de meest gerenommeerde
systeembouwers in Zweden. Dankzij de unieke en nauwe samenwerking met alle diverse
partijen is de garantie voor duurzaam en energiezuinig bouwen gewaarborgd. Wij
laten u graag kennismaken met de charme van traditioneel Zweedse houtskeletbouw
en u zult ontdekken dat een woning van Planhus op alle fronten enkel voordeel biedt.

De Zweedse cultuur
in een Nederlands jasje
Denk je aan Zweden, dan volgt meteen daarop het haast
onvermijdelijke rijtje van knäckebröd, de prachtige
natuur, fjorden en houten woningen. Zweden staat
bekend om haar rust, ruimte, design en natuur. Alles
in Zweden is ruim opgezet. Zelfs Zweedse wegen zijn
plekken waar kinderen veelal nog lekker onbezorgd
op straat kunnen spelen. Juist van die heerlijke rust
moet Zweden het hebben. Je hebt soms het idee
in een goed bewaard geheim te zijn beland. Ben je
eenmaal in Zweden geweest, dan is de kans groot dat
je meteen “pippi på Sverige raakt... dol op Zweden.
Nederlanders staan dichter bij het Zweedse gevoel
dan vaak gedacht wordt. Net als in Zweden hechten
wij veel waarde aan het milieu en duurzaam bouwen,
stellen we hoge kwaliteitseisen en verlangen naar een
back to basic gevoel. Zeker in de hectische tijd waarin
we leven, wonen en werken, is een goede thuisbasis
belangrijk. Een thuisbasis waar rust, ruimte, veiligheid
en design voorop staan. Deze typisch Zweedse manier
van leven is terug te vinden in al onze ontwerpen.

Energiezuinig
Het leven wordt steeds duurder; zeker waar het de energielasten betreft. Die stijgen momenteel explosief en dat heeft
consequenties voor ons bestedingspatroon. Daarom is het belangrijk dat u voor een bedrijf kiest dat duurzaamheid en
energiebesparing hoog in het vaandel heeft staan. Kiezen voor een woning van Planhus is in dit verband gewoon een
verstandige, logische keuze. Ons supergeïsoleerd bouwsysteem vormt het hart van elke Planhus woning. Bij deze zeer
belangrijke basis worden duurzame bouwmaterialen toegepast die het milieu 100% ontzien. Doordat juist hier de nadruk
van energiebesparing ligt, bent u veel minder afhankelijk van - vaak kostbare - technische installaties met bovendien een
jaarlijks terugkerend onderhoud. Wat betekent dit voor u? U bespaart dus niet alleen op energiekosten, maar ook op de
onderhoudskosten om die energiebesparing te realiseren. Door de zeer hoge isolatiewaarden zit energiebesparing als
het ware in uw Planhus woning “ingebakken”. Uiteraard kunt u daarin nóg verder gaan door hier bovenop nog één of
meerdere energiezuinige technische zaken toe te voegen als een warmtepomp en/of zonnepanelen. Bij Planhus is alles
mogelijk. Wij garanderen namelijk, naast levensloopbestendig- en consumentgericht duurzaam bouwen, een fantastisch
comfortabel woon- en leefklimaat!

Levensloopbestendig bouwen
Wist u dat het in Zweden gewoonte is om de ouderslaapkamer standaard op de begane grond te realiseren?
In Nederland zie je dat in principe enkel bij seniorenwoningen. Onze woningen zijn hierin uniek omdat elke
Planhuswoning over een benedenslaapkamer beschikt. Levensloopbestendig bouwen betekent ook dat
een woning op den duur van indeling kan of misschien moet veranderen. Bij ons is dit geen probleem. Onze
woningen beschikken namelijk over één enkele draagmuur. Dit betekent dat de indeling van de woning op
elk moment en aan elke situatie kan worden aangepast. Zo kan duurzaam én levensloopbestendig bouwen
op een prettige manier verwezenlijkt worden.

De warmte van hout
Misschien hoeven wij het u niet uit te leggen.
Weet u uit ervaring wat hout met je doet.
Denkt u aan een knapperend houtvuur dat
garant staat voor warmte en gezelligheid.
Deze warmte is ook terug te vinden in een
houten woning. Dankzij de speciale manier van
bouwen en afwerken lijkt het alsof een woning
van Planhus (traditionele houtskeletbouw) al
decennia lang bestaat. Geen uitgesproken
nieuwbouwuiterlijk dus. Dat is één van de
vele charmes van Zweeds wonen. En in welke
kleur een Planhuswoning ook geschilderd
wordt… zowel het exterieur als het interieur
geeft een behaaglijk en comfortabel gevoel.

Haal gezelligheid naar buiten
Nederland is een volgebouwd land. Er zijn bijvoorbeeld
nog maar weinig plekken waar kinderen écht veilig op straat
kunnen spelen. Daarnaast hechten Nederlanders veel waarde
aan privacy. Daarom speelt hun leven voornamelijk binnen of
achter huis af. Toch is ook gebleken dat de Nederlander ook
op zoek is naar een verloren stukje gezelligheid. Even naar
buiten; met de buren kletsen, naar de kinderen kijken die op
straat spelen. Wij halen het binnengevoel graag naar buiten.
Planhus realiseert regelmatig woningen met een prachtige
sfeervolle en sprekende veranda aan de voorzijde. Kiest u
ook voor een veranda? Dan wordt dit dé plek waar het sociale
leven van de buurt zich in de toekomst gaat afspelen.

Het milieu
De aarde warmt op; bossen worden ontbost en het klimaat
verandert zichtbaar. De toekomst van de aarde én het milieu
staat op het spel. Grote wereldleiders buigen zich over de
vraag: Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat volgende
generaties

niet

met

onomkeerbare

gevolgen

worden

geconfronteerd. Deze zorg is ook onze zorg. Daarom worden
onze woningen opgetrokken uit kwaliteitshout, afkomstig
van geselecteerde ‘donkere bossen’ uit het Noorden van
Zweden. Voor elke boom die gerooid wordt, worden drie
nieuwe jonge bomen geplant. Zo zorgt Zweden ervoor dat
de ISO- gecertificeerde bossen op peil blijven. De bomen
die voor Planhus gekapt worden zijn ca 80 jaar oud. Dit
betekent dat het hout, dankzij deze langzame groei, een
hoge celdichtheid en daardoor veel massa heeft. Het feit dat
een Planhus woning uit topkwaliteit hout is opgetrokken is dé
waarborg voor een lange levensduur. Hout, mits afkomstig uit
duurzaam beheerde bossen, is het enige bouwmateriaal wat
geheel regenereerbaar is. Maar dit is niet alles.
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Inspiratie
Om u visueel een indruk te geven van wat wij voor u
kunnen betekenen, vindt u op hier een impressie van
een aantal woningen die wij gebouwd hebben. Uiteraard
zijn dit enkel voorbeelden die wellicht tot inspiratiebron
kunnen dienen. Elke woning die wij bouwen is namelijk
op maat ontworpen én gebouwd. Met andere woorden...
elke woning van Planhus is uniek! Overzicht van de diverse types Zweedse woningen van Planhus.

Kijk ook op www.planhus.nl en maak een afspraak voor
een bezoek in onze modelwoning.

Fabriek A-HUS
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Gezond en harmonieus leven
Steeds meer volwassenen en kinderen in Nederland hebben een allergie of caraaandoening. Deze kwalen worden versterkt door de aanwezigheid van schimmels en
vocht. Helaas kom je in veel Nederlandse woningen deze ziekmakers tegen. Zij zorgen
ervoor dat cara- en allergieklachten verergerd worden. Een schoon en fris huis is in
onze ogen een absolute voorwaarde voor een gezond leven. Onze woningen staan
bekend vanwege haar schone en frisse lucht. Dankzij de natuurlijke materialen die we
gebruiken is een harmonieus, schoon en gezond leven gegarandeerd.

Comfortabel en energiezuinig wonen
Er zijn tal van vooroordelen als het gaat om houten woningen. Zo meent men bijvoorbeeld
dat houten woningen veel onderhoud nodig hebben. Planhus ontkracht deze stelling. Dankzij
de uitzonderlijk hoge kwaliteit van het door ons gebruikt hout, is men verzekerd van een
woning met ongekende lange levensduur. Het hout voor onze woningen is fijngezaagd met
een enigszins ruw oppervlak (mag niet geschuurd worden). De speciaal ontwikkelde verf die
wij gebruiken hecht zich bijzonder goed. Gevolg is dat de woning maar één keer in de twaalf
jaar gesausd hoeft te worden.

Zweeds wonen staat verder borg voor comfort en gemak. Zweden is een land waar isolatie
en binnenklimaat essentieel zijn voor comfortabel wonen. De normen hiervoor stijgen ver
boven de normale Nederlandse normen uit. Ons bouwsysteem staat garant voor energiezuinig
wonen. We halen het maximale effect van de EPC-norm uit onze bouwkundige schil. Mede
dankzij deze wijze van bouwen en isoleren is de aanschaf van dure HR-installaties overbodig.
En daar heeft iedereen voordeel bij. Welke voordelen men zal ervaren? Weinig onderhoud
aan installaties, optimaal binnenklimaat, extreem hoge isolatiewaarden en dus aanmerkelijke
lagere energiekosten. Kortom… niet alleen prettig wonen, maar ook prettig leven!

Fantastische uitgangspunten
Stelt u zich eens voor. Een woonwijk of straat die eruit
springt door een diversiteit aan bouwtypen. Wel met
een belangrijke gemeenschappelijke deler… namelijk
hout, kleur en vorm. Uniform en toch afwisselend. Wij
werken niet met standaardtypen, wij ontwikkelen op
maat. Ontwerpen die direct het Zweeds-wonen gevoel
oproepen door hun veelzijdigheid, warmte en comfort.
Dát is Planhus.

Bovendien… Alles wat uit Zweden komt is goed en
doordacht. Daar staan wij garant voor!!

Planhus… Sterk in hout
Heeft u het Zweedse oergevoel al te pakken? Wij nodigen u van harte uit om onze
modelwoning te bezoeken. Wij weten zeker dat deze woning u zal inspireren tot
hele mooie ideeën en ontwerpen. Natuurlijk gaan wij graag met u aan tafel zodat
er alle ruimte is om uw wensen te bespreken. Aan de hand van de vele woningen
die wij inmiddels gebouwd hebben, weten wij zeker dat wij u op fantastische
ideeën

kunnen

brengen.

Planhus

is

namelijk

anders

dan

anders.

Dankzij

ons

prefabbouwsysteem kan een woning in twee dag opgetrokken worden en binnen drie
maanden compleet worden opgeleverd. Bijkomend plezierig voordeel is dat onze
woningen in elke seizoen gebouwd kunnen worden. Verder staat Planhus bekend om
haar veelzijdigheid als het gaat om bouwen. Of het nu gaat om themagericht bouwen,
een nieuw project, een bestaande wijk… een rijtjeswoning, 2 onder 1 kap of vrijstaand…
klassiek of modern… Planhus ontwikkelt het graag in samenwerking met u.

Voor uw gemak alle voordelen op een rij:
•

Al uw wensen zijn realiseerbaar

•

Eén aanspreekpunt tijdens het hele bouwproces

•

Zorgvuldige detaillering

•

Uitsluitend gebruik van kwaliteitsmaterialen

•

Zeer duurzaam, energiezuinig  én milieuvriendelijk

•

Extreem hoge isolatiewaarden

•

Beperkt onderhoud

•

Hoog wooncomfort, uiterst laag energieverbruik

•

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

•

Zéér korte bouwtijd: minder renteverlies

•

Waardevaste investering

Wilt u een overzicht van de diverse basistypes Zweedse woningen van Planhus? Kijk dan
op www.planhus.nl Wilt u het pipi på Sverige gevoel letterlijk ervaren? Maak dan een
afspraak voor een bezoek aan onze modelwoning in Leeuwarden.

Planhus Nederland Telefoon 058 215 70 40

E-mail info@planhus.nl

Internet www.planhus.nl

