
MODULAIRE 
WOONUNITS VAN 
STAALPROFIELENDKG BUILDINGS & 

CONSTRUCTIONS



LUXUEUSE, DUURZAME & POLYVALENTE WOONUNITS

 Korte bouwtijd 
1-5 dagen

 Geen bouwvergunning, enkel 

melding bij units tot 40 m²
 Geen architect kosten

 Gemakkelijk 
verplaatsbaar



EEN WOORDJE UITLEG
De Modulaire woonunit speelt onder andere in op de hedendaagse tendensen van 
‘hotel mama’ en de vergrijzing. Het vernieuwende bouwconcept is snel, flexibel en 
duurzaam. De woonunits, gebaseerd op staalprofielen en afgewerkt met 
hoogwaardige materialen (pleister, Thermowood hout of vezelcementplaten), worden in 
het atelier modulair geproduceerd en op één dag op de werf geassembleerd. Dat 
betekent een minimum aan transportkosten, aan bouwafval en aan energie.

Woonunits zijn leverbaar in standaarduitvoeringen maar ook in volledig 
gepersonaliseerde versies. Op deze eenvoudige manier los je ruimteproblemen op: 
je maakt er een hobbykamer, een tuinhuis, een kantoorruimte, een studio voor zoon of 
dochter of zelfs een kangoeroewoning voor je (bejaarde) ouders van.

Met een woonunit van 4 op 10m (40m2) hoeft u zelfs geen bouwvergunning te 
hebben.



OVERZICHT

GOEDKOPER DAN 
TRADITIONELE WONINGEN

DUURZAAM - ENERGIEZUINIG

VEILIGE CONSTRUCTIE - 
RESPECT VOOR STRICTE 
BOUWNORMEN

TEN ALLE TIJDEN 
VERPLAATSBAAR

ECOLOGISCH – LAGE CO² 
UITSTOOT

Je kan de unit aanpassen aan al je noden en 
wensen.

MODULAIR SYSTEEM



Heb je nood aan een extra woon-, werk-of ontspanningsruimte? Dan kan je kiezen 
voor een modulaire woning. Een eigen werkplek voor zelfstandigen of 
thuiswerkers of extra ruimtes zoals een poolhouse zijn maar enkele van de 
ontelbare toepassingen.

Van kleine bijgebouwen - al dan niet gekoppeld aan bestaande woningen - tot 
compacte gezinswoningen, maar ook voor recreatie- en zorgtoepassingen 
bieden ze interessante mogelijkheden. 

Door diverse Units met elkaar te koppelen en/of te stapelen wordt het gewenste 
volume gecreëerd. Bij de ontwikkeling werd al rekening gehouden met de 
energienormen van 2021.

De constructies worden op voorhand volledig in 3D uitgewerkt, wat resulteert in 
een heel snelle montage op de werf. Op basis van staalbouw worden in onze loods 
de units volledig opgebouwd tot een volwaardige woning.



UW WONING OP 3 MANIEREN

 
Wind- en waterdicht,

 Voorzien van 
elektrische bekabeling,

Voorzien van ramen,

 Sanitaire- en 
rioleringsbuizen.

Casco

  Volledig afgewerkt,

 Instapklaar.

Sleutel op de deur

 U beslist welke 
werken wij uitvoeren 
en welke u zelf regelt.

À la carte



AFWERKING 
VAN DE 

WOONUNIT



BINNENAFWERKING
De modules worden instapklaar afgeleverd. Onze standaard binnen 
afwerkingsmogelijkheden zijn als volgt: 

Ontwerp en productie van de units gebeurt in onze loods te Deerlijk waardoor we controle 
op de kwaliteit kunnen garanderen! Ons productieproces is gebaseerd op seriewerk 
waardoor we onze levertermijn zeer kort kunnen houden. Wij bieden ook de soepelheid aan 
om modules te personaliseren waarbij U de afwerkingsmogelijkheden zelf kan kiezen. 

Keuken

Vloere
n

Elektricit
eit

LED Verlichting

Deuren

Badkamer



BUITENAFWERKING
Standaard zijn onze modules afgewerkt met een structuurcrepi (kleur naar keuze). 

Andere mogelijkheden zijn onder meer: 

CEDERHO
UT

CREPI

E-BOARD

SIDINGS 
PVC



HOE GAAN 
WIJ              
  TE WERK?



VAN A TOT Z …

STAP 1: CONTACTOPNAME
De klant neemt contact op met DKG 

BUILDINGS & CONSTRUCTIONS.

STAP 2: AFSPRAAK
Er wordt besproken wat de wensen  

van de klant zijn.

STAP 3: OFFERTE
Wij maken een offerte op maat.

STAP 4: AKKOORD
Eens een akkoord bereikt is, kan er 

reeds onder voorbehoud een 
goedkeuring van stedenbouw of 

bank worden getekend.

STAP 5: CONSTRUCTIE
Na goedkeuring starten we met uw 

project. Indien gewenst kan u 
gedurende de productieprocedure 
op afspraak komen kijken naar uw 

project in opbouw.

STAP 6: LEVERING
Na 8 à 10 weken kan uw project 
reeds klaar zijn en kunnen we 

overgaan tot het leveren op de 
bouwgrond of aan bestaande 

woning.



ENKELE 
VOORBEELDEN





CONTACTGEGEVENS
Bij interesse of verdere vragen, kan u mij altijd bereiken via 
volgende gegevens: 
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