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Eco-(Logisch) bouwen
Bij het bouwen van een huis draait alles om de harmonie tussen wonen, werken en leven.
Maar vooral de omgeving waarin wij wonen en toekomstige generaties zullen wonen
is een belangrijk beslispunt bij het kiezen van een Planhuswoning. Duurzaamheid heeft
de toekomst en daarom implementeren wij die duurzaamheid in alle facetten van onze
woningen. Dankzij de samenwerking met diverse partijen is de garantie voor Eco-(Logisch)
bouwen hierdoor gewaarborgd. Planhus is bekend om haar veelzijdigheid in bouwconcepten. Of het nu gaat om themagericht bouwen, een nieuw project, een bestaande
wijk, een rijtjeswoning, twee onder één kap of vrijstaand, Planhus ontwikkelt het graag in
samenwerking met u. Voorts zijn wij gespecialiseerd in het bouwen voor de niet klinische
zorg en het realiseren van projecten. Wij laten u graag kennismaken met de innovatieve,
energiebesparende en duurzame kwaliteiten van Planhus. U zult ontdekken dat elk product van Planhus door de ongeëvenaarde mogelijkheden veel voordelen biedt.

Custom made
Planhus realiseert, in samenwerking met onder andere gemeenten, architecten, woningcorporaties en projectontwikkelaars, de meest uiteenlopende projecten. Stuk voor stuk
uniek in al haar facetten. Ook denken wij, vanuit een eigen visie, planmatig mee bij de
ontwikkeling van nieuwe woonwijken en spelen op die manier in op de behoeften van
gemeenten. Wij leveren kwaliteit die hoger is dan de geldende normen en gericht op de
toekomst. Wij pasten ecologisch bouwen al toe voordat het maatschappelijk een issue
werd. Naast een uitmuntende kwaliteit bieden wij concurrerende prijzen en een hoogwaardige service.

Energieneutraal
De gerichte toepassing van duurzame bouwmaterialen, bouwsystemen en een integrale
samenwerking met projectontwikkelaars en architecten leidt ertoe dat iedere Planhuswoning uitermate energiezuinig is. Wij streven er naar om met een zo effectief mogelijk
gebruik van materialen en energie een maximaal rendement voor de gebruikers en hun
leefomgeving te realiseren. Op die manier zetten we nieuwe woonwijken in ontwikkeling.
Daarin lopen we voorop, want een Planhuswoning die vijftien jaar geleden energieneutraal is gebouwd voldoet nu nog steeds aan de allerhoogste kwaliteitsnormen op het
gebied van energieverbruik en toepassing van natuurlijke materialen. Wij passen de Europese richtlijnen op het gebied van EPC en CO2 reductie optimaal toe. Het hanteren van
deze richtlijnen staat hoog in ons vaandel.

www.onetonnelife.com
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Milieu eisen
De aarde is kwetsbaar. Ze warmt op. Bossen worden gekapt en het klimaat verandert
zichtbaar. Dit is ook de zorg van Planhus. Daarom worden Planhuswoningen gebouwd van
gecertificeerd kwaliteitshout, afkomstig van geselecteerde bossen, waar de bomen langzaam
groeien en na 85 jaar worden gekapt. Voor elke gerooide boom worden drie nieuwe bomen
geplant. Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen is het enige bouwmateriaal wat helemaal regenereerbaar is. Op deze manier zorgt Planhus ervoor dat het milieu zo weinig mogelijk
wordt belast en de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties gewaarborgd is.

Duurzaamheidbeleid
Planhus streeft naar duurzaamheid bij al haar activiteiten. De doelstellingen in het Planhus
duurzaamheidbeleid zijn continu:
• Aandacht en bewustzijn van het positieve effect van de bestaande natuurlijke cyclussen en
hiervan gebruik te maken op een zorgvuldige en spaarzame manier;
• Streven naar een zo effectief mogelijk ge- en verbruik van energie en andere natuurlijke
bronnen;
• Streven naar het minimaliseren, dan wel voorkomen van het gebruik van stoffen en
• hulpmiddelen die de natuurlijke leefomgeving aantasten;
• Verbetering van de (bouw)processen en materialen om de natuur te beschermen.

Afval bestaat niet!
Afval bestaat niet! Planhus analyseert en verbetert voortdurend al haar toegepaste materialen op hergebruik met als doel het voorkomen of verminderen van onbruikbaar afval. Dit
heeft de laatste jaren geresulteerd in het bouwen van woningen met materialen die voor 99
procent herbruikbaar zijn. Door deze materialen-kringloop is bijvoorbeeld het hout van een
Planhuswoning herbruikbaar als grondstof voor de papierindustrie.

VREDEMAN DE VRIES PRIJS
architectuur 2008

Het innovatieve bouwconcept van Planhus is:
• EPC (EnergiePrestatieCertificaat) gecertificeerd en voldoet aan de strengste
EPC-normen uit het bouwbesluit;
• ISO 14001 gecertificeerd: bij het milieumanagementsysteem van Planhus wordt
structureel aandacht besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering;
• PEFC gecertificeerd en wordt geheel gebouwd van hout uit duurzaam beheerde bossen;
• CO2 verlagend/passieve woonconcepten.

Trias Energetica
Alle geleerden zijn het er over eens. Als je iets wilt op het
gebied van energiebesparende maatregelen dan moet

1. beperk de energievraag
2. gebruik duurzame energie
3. indien nodig, gebruik
fossiele brandstoffen zo
efficiënt en schoon mogelijk

je beginnen met de basis en dat is de bouwkundige schil
van de woning. Planhus is al jaren koploper op het gebied
van hoog geïsoleerde woningen.

Energiezuinigheid
Een Planhuswoning staat niet alleen garant voor comfort, luxe en kwaliteit maar ook voor
energiezuinigheid. Elke Planhuswoning kent daarom een extreem goede isolatie. Een
Planhuswoning is onder andere uitgevoerd met 3-laags HR+++glas dat maximaal op de
energiebehoefte bespaart. Ook een gebalanceerd ventilatiesysteem waarmee tot 97
procent van de warmte van de af te voeren lucht wordt teruggewonnen is standaard in een
Planhuswoning. Door onze specifieke kennis van diverse technieken komen wij tot de meest
efficiënte energieoplossingen.

Low Energy Woning
Met dit bouwsysteem zijn de vloeren, gevel- en dakelementen nog beter geïsoleerd,
waardoor het energieverbruik nog lager ligt. Zonder dat de bewoner aan comfort hoeft in te
leveren. Deze woningen kenmerken zich door een groen A++ energielabel.

Passieve woningen
Met dit bouwsysteem gaan we nog een stap verder. Deze woningen kenmerken zich
door het minimaal toepassen van installatiesystemen. De woningen hebben een lage
energiebehoefte van maximaal 15KwH per m2 per jaar. Bij de verwarming van een
Planhuswoning wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve energievoorzieningen. Door
die minimale energiebehoefte, in combinatie met het toepassen van de juiste materialen
en productiewijze, wordt een enorme stap gezet in de CO2-reductie en wordt het milieu
minimaal belast.

De kracht van hout
Knapperend houtvuur staat garant voor warmte en comfort. Deze warmte is terug te
vinden in een Planhuswoning. Elegante vormen, comfort en natuurlijke materialen, dat
zijn de charmes van Zweeds wonen. Dankzij de speciale manier van bouwen en afwerken
is een Planhuswoning bestand tegen de meest extreme weersinvloeden en hebben de
woning een extreem lange levensduur.
Zo krijgt u een onderhoudsarme woning met ongekend lange levensduur. En de speciaal
ontwikkelde milieuvriendelijke verfsystemen heeft als gevolg dat een Planhuswoning maar
één keer in de twaalf jaar geverfd hoeft te worden!

Levensloopbestendig bouwen
De unieke innovatieve bouwsystemen van Planhus zijn van twee tot zes bouwlagen in hout
skeletbouw mogelijk. Het levensloopbestendig Planhus bouwconcept is eenvoudig te revitaliseren,
binnenruimten kunnen zeer gemakkelijk worden aangepast, zonder extreme verbouwkosten. Door
de vrije draagconstructies kunnen indelingen makkelijk gewijzigd worden naar andere woon- of
gebruikersfuncties. Dat is bouwen voor de toekomst op een duurzame manier!

De voordelen van het bouwconcept van Planhus:
• Lage bouwrentekosten;
• Door veranderingen is het woonconcept eenvoudig te wijzigen;
• Hoog wooncomfort met een goed binnenklimaat;
• Gezond wonen;
• Veel licht en ruimte;
• Energie producerende woonconcepten beschikbaar;
• Laag energie verbruik;
• Levensloopbestendig door flexibele constructies;
• Snelle bouwmethode;
• Veilig bouwen met het BouwGarant-certificaat;
• Weinig onderhoud;
• Kwalitatief hoogwaardige, natuurlijke en milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Kortom, niet alleen prettig, maar ook verantwoord, duurzaam en prettig wonen!

Duurzaam hout

ISO 90014 beheerde bossen

Terugplant verplichting per omgekapte boom van drie stekken

PEFC keurmerk

Buitenbekleding (gevels) van fijnbezaagd hout

Constructie van HSB (hout skelet bouw)

Geen afvalmateriaal bij productie van de woning

Bij het slopen van de woning kunnen alle materialen gerecycled worden

Water gedragen verfsystemen voor buitenbekleding

Glaswol isolatie

Toepassing natuurgips

Adviseren in energiebesparende maatregelen

Kennis van energiezuinige, comfortabele en gezonde woningen

Innovatieve bouwconcepten
Planhus is bekend om haar veelzijdigheid in bouwconcepten. De unieke innovatieve
bouwsystemen van Planhus zijn van twee tot zes bouwlagen in hout skeletbouw mogelijk.
Of het nu gaat om een vrijstaande woning, twee onder één kap, rijtjeswoning, themagericht bouwen of een vakantiewoning, wij staan voor u klaar. Planhus heeft alle kennis in
huis en ontwikkelt het graag in samenwerking met u.

Franchise Keurmerk
Planhus Nederland bezit het predikaat initiële beoordeling voor franchiseformules.
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