De toekomst

van badkamers

is modulair

Geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw | Jarenlange ervaring met
diverse technieken | Uw oplossing voor personeel- en materiaaltekorten
Kortere bouwtijd | Constante en bewezen kwaliteit

PROJECTEN UITGELICHT
RENOVATIE 3 STUDENTENFLATS MET 956 S-POD BADKAMERS

Opdrachtgever:
Aannemer:
Realisatie:

Lefier Groningen
Van Wijnen Groningen
2018 – 2021

"Ga maar na: eigen douche en eigen toilet voor iedereen. Studentenhuisvesting anno
nu. Duurzaam, energiezuinig, gedurfd, mooi. De Duindoornstraat en de Esdoornlaan
zijn klaar. In de Kornoeljestraat jeuken de handen van de bouwvakkers om de intussen
misschien wel wat suffe studentenflat uit de vorige eeuw zo'n zelfde lesje te leren."

HUISVESTING VOOR 735 STUDENTEN

Opdrachtgever:
Aannemer:
Realisatie:

Woonbedrijf Eindhoven
Heijmans BV
2022

S-POD
de badklaevert in dit proje
mers én k
c
eukenst

98 LUXE, VOLLEDIG BETEGELDE GEPREFABRICEERDE BADKAMERS

Opdrachtgever: Cycas / IHS
Aannemer:
Bruil Ede
Realisatie:
2021
Holiday Inn – Deventer kiest voor 98 badkamers met luxe uitstraling.

S-POD heeft samen met de opdrachtgever de specificatie uit het internationale Holiday
Inn handboek aangepast naar een productiegereed en op het Nederlands Bouwbesluit
afgestemde badkamer.
De badkamer is kwalitatief en hoogwaardig afgewerkt; verzwaard stalen frame,
geplaatst op betonnen vloer met echte keramische vloer- en wandtegels.
Uitermate geschikt voor hotelachtige omgeving.
Het hotel is medio 2022 gereed.

Constructie betegelde
geprefabriceerde badkamer

OVER S-POD BENELUX
S-pod ® Benelux B.V. levert en installeert hoogwaardige gebruiksklare
luxe badkamers voor renovatie, herbestemming en nieuwbouw.
Onze modellen zijn ontworpen voor projecten als sociale woningbouw,
studentenhuisvesting, hotels, zorginstellingen en leegstandsbeheer.
Kort samengevat is een S-pod ® een volledig afgewerkte, gebruiksklare luxe
badkamer die in enkele uren wordt geïnstalleerd. Met West-Europese
kwaliteitsgarantie en een productielocatie die ISO 9001 gecertificeerd is
(een van de hoogste gebruikscertificaten!).

KIES VOOR S-POD BADKAMERS
Sluiten perfect aan bij prefab bouwconcepten
Zeer snel te realiseren, 1 aanspreekpunt
Tijdbesparing op schoonmaak & onderhoud
Luxe uitstraling en afwerkniveau
Duurzaam want herbruikbaar
Geen faalkosten

"Een S-pod badkamer is volledig gebruiksklaar en
hoeft alleen nog maar te worden aangesloten."
EFFICIËNT
Het bouwen van een gemiddelde badkamer wordt door wel zes verschillende
disciplines uitgevoerd. Ga maar na: eerst worden de wanden geplaatst, dan
wordt het leidingwerk en het elektra voorbereidt. Vervolgens komt de tegelzetter. Daarna kan er worden gevoegd. Vervolgens komt de loodgieter weer
voor het afmonteren en diverse kitwerkzaamheden. Ook de timmerman
komt nog langs voor de deur, deurkozijn en hang- en sluitwerk. Tot slot
wordt ook alle elektra afgemonteerd.

BOUWEN AAN EEN
GROENE WERELD
Als het aan onze overheid ligt, is de Nederlandse economie in 2050 geheel
circulair. Dan moeten alle in de bouw gebruikte materialen na ontmanteling
van een gebouw herbruikbaar of hernieuwbaar zijn.
Wij zijn van mening dat we de huidige cultuur in de bouw kunnen veranderen!
Door de handen in een te slaan met partijen die dezelfde duurzame visie
hebben en onze ruime ervaring maakt het mogelijk om snel en efficiënt
hoogwaardige projecten te ontwikkelen.
Wilt u circulair bouwen en duurzaam investeren concreet maken?
S-POD ondersteunt u graag!
DUURZAAMHEID BINNEN HANDBEREIK
Het bouwen van een gemiddelde badkamer wordt door wel zes disciplines
uitgevoerd. Een S-POD badkamer is volledig gebruiksklaar en hoeft alleen nog
maar te worden aangesloten. Met onze modulaire systemen dragen wij ons
steentje bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Kennis van
de milieu-impact van de materialen en technieken gebruikt in onze systemen
zijn daarbij van groot belang. We hebben een levenscyclusanalyse van enkele
van onze producten op laten maken waarmee we bij interne en externe
discussie inzichten kunnen delen over de duurzaamheid en circulariteit
van onze producten.
Wij zoeken een unieke samenwerking tussen projectontwikkelaar, architect
en bouwer. Ieder met een eigen expertise, waarbij wij één gezamenlijk doel
nastreven: bouwen aan een betere, groene wereld. En daar ligt meteen het
voordeel voor de particuliere en zakelijke klant. Duurzaam wonen en werken
komt binnen handbereik voor een breed publiek.

Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen?
Scan de QR-code of ga naar de website www.s-pod.nl

DE KEUZE VAN SOBER TOT LUXE UITVOERING
Uitgebreide keuze uit modellen, grootte, materialen, afwerking, kleur en design.
Instructies/eisen van architecten en andere verantwoordelijken uitvoerbaar.
Maatwerk van hoogwaardige kwaliteit: niet zomaar een prefab badkamer.

ALLE TECHNISCHE EISEN INGEVULD
Ventilatie, leidingen, afvoer, elektra en afwerking gecontroleerd en gegarandeerd.
Absoluut waterdicht en voegloos (geen vervuiling, geen schimmel).
Alle onderdelen altijd 100% bereikbaar zonder hak- en breekwerk.

SNEL, ZEKER EN BETAALBAAR
80% snellere installatie dan traditionele badkamer.
Geen schade, geen puin en lawaai, geen vertraging: geen bouwfaalkosten.
Optimalisatie beschikbare ruimte, kwaliteit en budget.

S-pod Benelux B.V.
Energieweg 32A
2382 NK Zoeterwoude

(+31) 71 785 24 99
(+31) 612 665 054

info@s-pod.nl
www.s-pod.nl

