CATALOGUS
HARDEMAN MODULEBOUW

Sinds 2010 is H. Hardeman B.V. ook actief in de modulebouw. Wij verwachten dat

de bouwsector de komende tien jaar sterk zal veranderen: er zal minder vanuit de
bouwbedrijven ontwikkeld worden en steeds meer vanuit de industriële sector.
Steeds meer producten worden door toeleveranciers geprefabriceerd. De vraag uit
de markt zal bepalen welke van deze producten toegepast gaan worden, daar waar
de invloed van projectontwikkelaars of architecten zal dalen. Met onze
modulebouwsystemen maken wij volop gebruik van deze trend en zoeken industriële
partners die samen met ons innovatieve producten ontwerpen en vermarkten.

Bodenterrein_Groningen, bron Hardeman

De Hardeman modules zijn ontwikkeld vanuit de toenemende vraag naar
tijdelijke of permanenten huisvesting voor o.a. studenten, arbeidsmigranten,
opvang asielzoekers, bouwplaasthuisvesting, maar ook als (mantel)zorgwoningen.
De modules worden compleet afgewerkt in onze fabriek en kunnen zowel casco
als turn-key worden afgeleverd. Hier ligt de kracht van het modulebouw concept.
Hardeman modules onderscheiden zich door de goede isolatie eigenschappen,
brandveiligheid, hoge flexibiliteit en prijs/kwaliteit verhouding.

De Hardeman woonmodules voldoen aan dezelfde strengen eisen waaraan
alle gebouwen moeten voldoen. Ze zijn dus berekend met de hoge
veilgheids- en zekerheidsfactoren vanuit de Eurocode. In 2012 heeft
Hardeman in Groningen 345 modules geplaatst voor studentenhuisvesting.
Dit geslaagde project is de basis geweest voor het doorontwikkelen van de
modules waardoor het huidige aanbod uit een vijftal basis varianten bestaat.
Deze basis varianten zijn geoptimaliseerd maar bieden u als opdrachtgever
de vrijheid om uw wensen te implementeren binnen het bouwsysteem.

D e modules kunnen afhankelijk van de
gewenste uitstraling worden voorzien van een
willekeurige gevelbekleding. Deze tweede huid
zal voor de isolerende sandwichpanelen
worden gemonteerd waarbij dit zowel
geprefabriceerd kan worden uitgevoerd in de
fabriek, als op locatie. Vrijwel alles is mogelijk
van metselwerk, stucwerk of cortenstaal tot
een lattenwerk van hout, composiet of
aluminium.
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Eventuele permanente zonwering of
bijvoorbeeld een Frans balkon kunnen door
slimme detaillering worden geïntegreerd en
zorgen voor een hoogstaande afwerking én
een gewaarborgde kwaliteit.
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Alle modules worden op maat voor u
ontworpen. Afhankelijk van de eisen,
kavelgrootte en geldende regelgeving kunnen
wij voor u een studie verrichten om de
mogelijkheden te onderzoeken.

Stapelbaar of individueel? Permanent of tijdelijk?
Door de grote diversiteit aan toepassingsmogelijkheden van de modules
hebben we een vijftal basis plattegronden gemaakt. Aangezien de casco
materialen allemaal uit eigen fabriek komen zijn we zeer flexibel in
maatvoering, isolatiewaardes en afwerkingsniveau. De basis plattegronden
zijn dan ook voor elk type te wijzigen.

BUDGET en HOME
Individuele modules die niet stapelbaar zijn en ook individueel kunnen worden
toegepast.
SOLO, DUO en CITY
Stapelbare modules die tot maximaal 6 bouwlagen kunnen worden gestapeld en
alleen voor (grootschalige) projecten van toepassing.

BUDGET
De module BUDGET is een individuele niet stapelbare module met hoge
isolerende eigenschappen en een basis afwerkingsniveau. De module is
specifiek ontworpen voor tijdelijke of permanente huisvesting van
bijvoorbeeld seizoenarbeiders, opvang asielzoekers, huisvesting op de
bouwplaats of als mantelzorgwoning.

Het casco is opgebouwd uit sandwichpanelen welke tussen een stalen
frame worden gemonteerd. Het stalen frame is constructief en doet tevens
dienst als permanent hijsframe. De standaard uitvoering is voorzien van
een badruimte, pantry en 2 gescheiden slaapruimtes.
De module BUDGET hebben wij als demonstratie module in onze fabriek
staan, kom langs voor een bezichtiging of maak een afspraak.

Module BUGDET_bron: Hardeman

Module BUDGET

HOME
Als u opzoek naar een goedkope permanente of tijdelijke (vakantie)
woning, dan is het type HOME wellicht iets voor u. Deze module voldoet
volledig aan het nieuwe bouwbesluit 2015 en bied ruim 50 m²
woonoppervlak, waarbij de constructie van binnenuit niet zichtbaar is!
De grote woonkamer kan ook worden voorzien van een extra
slaapkamer en/of badkamer en is volledig naar uw wensen aan te
passen. Vraag vrijblijvend naar alle mogelijkheden en laat u verrassen.

SOLO
De module SOLO is ontwikkeld als studentenverblijf maar vind vanwege Het casco is geheel opgebouwd uit zelfdragende lichtbeton elementen.
de goede prijs/kwaliteit verhouding een groot toepassingsgebied. Wat te Deze elementen worden in een stalen onder- en boven frame gelegd om
denken van een zorgcomplex of hotel uit deze hoogwaardige modules.
de gehele module te kunnen hijsen. De kopgevels zijn aan de buitenzijde
van de betonelementen voorzien van sandwichpanelen als isolerende schil.
De standaard uitvoering is voorzien van een badruimte, pantry en een
ruime woon/slaapkamer. De SOLO staat voor een zeer goed
De module SOLO hebben wij als demonstratie module in onze fabriek
wooncomfort in combinatie met een hoog afwerkingsniveau dat is te
staan, kom langs voor een bezichtiging of maak een afspraak.
vergelijken met een traditioneel gebouwd appartement.

Module SOLO

DUO
De DUO combineert twee SOLO modules met een centrale gang.
Doordat deze gang is geïntegreerd zijn er op locatie geen bordessen
meer nodig, waardoor een mogelijke verplaatsing van de relatief lichte
modules in de toekomst zeer snel gerealiseerd kan worden. De
afwerking van de DUO is gelijkwaardig aan de SOLO module.

De vloer van de DUO is opgebouwd uit massieve lichtbeton elementen.
Vanwege het gewicht zijn de scheidingwanden uitgevoerd in metalstud en
de kopgevels in PIRplus sandwichpanelen.
Deze complete module zorgt voor een uiterst korte bouwtijd in combinatie
met een hoge kwaltiteit.

CITY_beganegrond
De CITY module is een “stadswoning”, bestaande uit 2 of meer
gestapelde modules met een inpandige trap. De module is gebaseerd op
een normale tussenwoning waarbij de beganegrond module voorziet in
de entree, keuken, woonkamer en eventueel een extra slaapkamer. De
module op de verdieping(en) bestaat uit 2 identieke slaapkamers met
doucheruimte(s).

De vloer van de CITY is opgebouwd uit massieve lichtbeton elementen.
Vanwege het gewicht zijn de scheidingwanden uitgevoerd in metalstud,
kopgevels van PIRplus sandwichpanelen en een geïntegreerde houten trap.
De combinatie tussen lichtbeton en metalstud maken het mogelijk om
modules tot 4,5 m breed te produceren!

CITY_verdieping
De CITY module is een uniek product binnen het modulebouw segment.
De mogelijkheden van kamerverhuur voor studentenhuisvesting en later
eventueel verkoop als stadwoning is uniek. Ook binnen deze module is
er voldoende vrijheid in maatvoering en indeling van de plattegrond.
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden!
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