SIMPLE CAMP
Simple Camp maakt houten chalets van bijzonder hoogwaardige
kwaliteit. De solide midi-chalets zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk
en blijvend verplaatsbaar.
De midi-chalets van Simple Camp zijn het Nederlandse antwoord op de
vraag naar flexibele, compacte tijdelijke accommodaties.
De houten chalets hebben een unieke constructie, die ze zeer compact en
transportabel maakt. Ze hebben een stalen verzinkt onderframe met de
afmetingen van een 20 voet zeecontainer. Het onderstel vormt één geheel
met de houten opbouw. Optioneel kunnen er twee afneembare wielen en een
trekstang met standaardkoppeling geleverd worden. Waarmee de chalets
goed te vervoeren zijn op de locatie.

Basisinrichting

In de basisuitvoering worden de chalets leeg (zonder meubels en verdere
inrichting) opgeleverd. Naast deze lege basismodellen zijn er vele inrichtingsmogelijkheden. Zo kunt u kiezen uit een inrichting met een houten zithoek
met houten tafel, een keukenblok met koelkast, een gootsteen en een
gaskookplaat. Ook een tweepersoonsbed en stapelbedden behoren tot de
mogelijkheden. De midi-chalets kunnen voorzien worden van elektriciteit,
energiezuinige verlichting en een elektrische convectorkachel. Ook is gedacht aan veiligheid zoals een brandblusser, verbanddoos en rookmelder.

Maatwerk

De indeling en het interieur kunnen
volledig op maat gemaakt worden.
Naast de flexibele inrichting zijn
er ook nog diverse accessoires te
bestellen zoals vloerbedekking, een
tuinset, rolluiken en airconditioning.
Er kunnen zonnepanelen worden
gemonteerd voor een eigen energievoorziening. Als u wilt kunnen
de chalets zelfs volledig gestoffeerd
met bedlinnen en raambekleding en
keukengerei geleverd worden.

Opties

Simple Camp heeft een zeer
uitgebreide optielijst voor de midichalets, waarmee we eenvoudig
tegemoet kunnen komen aan de
wensen van diverse opdrachtgevers. U kunt de optielijst met de
bijhorende prijzen bij ons opvragen.

Hoog afwerkingsniveau

De chalets zijn voorzien van een deur en draai-kiepramen met isoglas. De
wanden zijn gemaakt van 44 mm blok houtprofiel. De vloer is van goed
geïsoleerd, antislip en slijtvast plaatmateriaal gemaakt. Het dak bestaat uit
18 mm vurendelen, isolatie en een prefab dakpanprofiel. Dat het afwerkingsniveau zeer hoog is, is te zien aan het degelijke hang- en sluitwerk, de dakafwerking, gootlijsten en de luiken voor de ramen.

DE INDELING
De houten midi-chalets zijn verkrijgbaar in twee basis afmetingen:
3,3 m (type SC 3.3-A) en 6,1 m
(type SC 6.1-A).
De indeling en de inrichting van
de chalets zijn naar eigen wensen
aan te passen. Op die manier zijn
de accommodaties geschikt voor
verschillende gezelschappen (2 tot
6 personen).

DE TOEPASSINGEN
De midi-chalets zijn multifunctioneel inzetbaar en bijzonder geschikt
voor de verhuur op campings, recreatie- en vakantieparken.

Het kampeergevoel met een dak boven je hoofd

Steeds meer vakantiegangers willen de natuur maximaal beleven. De geuren
en geluiden scheppen een ontspannen sfeer. Een verblijf in een natuurlijke
omgeving ontstresst. De robuuste en rustieke uitstraling en de ambachtelijke
bouwwijze van de midi-chalets van Simple Camp creëren het ‘back to basic’
kampeergevoel. In de houten chalets ruik je de geur van de natuur, maar
behoud je het comfort van een bed en een dak boven je hoofd.
-

De midi-chalets van Simple Camp zijn er voor recreanten die met weinig
voorbereiding (en bagage) op vakantie willen, zoals jonge gezinnen. Ze
bieden het kampeergevoel met de nodige comfort van een bed en een
keukenblok.
Gasten zullen extra genieten van de natuur en de gezelligheid van de
kampeeromgeving. De basischalets beschikken niet over een wasgelegenheid of toilet. Uw gasten maken dus gebruik van uw campingfaciliteiten,
waardoor er meer betrokkenheid bij het sociale leven op uw camping is.
Met deze speciale betaalbare accommodaties spreekt u een nieuwe
doelgroep aan (jeugd, jonge gezinnen, oudere kampeerders).

Door de uitstekende isolatie en verwarmingsmogelijkheden, verlengt u
bovendien het kampeerseizoen.
Natuurlijk zijn de goed betaalbare
midi-chalets ook ideaal voor uw
medewerkers die gedurende de
zomerperiode vaak langere tijd op
de camping of het vakantiepark
verblijven.

Blijvend verplaatsbaar

De midi-chalets zijn bovendien zo
eenvoudig te verplaatsen met de
optioneel te leveren wielen en trekstang dat u uw park elk jaar anders
kunt indelen. De duurzame materialen en het hoge afwerkingsniveau
van de chalets bieden u en uw
gasten jarenlang kampeerplezier.
De uitstraling van de midi-chalets
zijn volledig aan te passen aan de
wensen van uw park.

Simple Camp:
midi-chalets voor de kampeerder van nu!

Overige toepassingen

De midi-chalets zijn ook eenvoudig te gebruiken als flexibele tijdelijke
accommodatie of huisvesting in de evenementen- of beveiligingsbranche of
bij bouwprojecten. Ze functioneren prima als tijdelijk kantoor, artiestenruimte
of verblijfruimte voor medewerkers. Ook als tijdelijke accommodatie op een
bouwkavel bieden de chalets van Simple Camp een prima oplossing.

SERVICE EN TRANSPORT
Kwaliteit

Met ruim 25 jaar ervaring in de bouwwereld weten we alles van huisvestingsprojecten. Wij leveren degelijk vakwerk. Alles wat we ontwikkelen is van
hoogwaardige kwaliteit en wordt met duurzame materialen vervaardigd. Dit
maakt dat ons standaard afwerkingsniveau vaak hoger is dan gebruikelijk.
De Simple Camp midi-chalets worden volledig in eigen beheer ontwikkeld en
geproduceerd. Een degelijk Nederlands product dus. Als bouwkundigen kennen en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij ontwikkelen en bouwen onze chalets dan ook duurzaam en gebruiken duurzame
materialen. Ook een goede nazorg valt onder de noemer kwaliteit.

Transport en plaatsing

Simple Camp verzorgt ook het transport en de plaatsing van uw chalet door
heel Europa. Onze midi-chalets zijn bijzonder eenvoudig te transporteren en
te plaatsen. We nemen graag uw zorgen uit handen. Staat het chalet eenmaal op de plaats, dan kunt u het zelf ook eenvoudig opnieuw verplaatsen.

Samenwerking

Er is niemand die uw bedrijf en uw klanten beter kent dan u zelf. Maar wij
weten alles van huisvesting. Wij bundelen graag onze kennis met die van
u om voor u de beste oplossing te vinden op het gebied van tijdelijke en
verplaatsbare chalets. We denken graag met u mee over de afwerking en de
opties van onze midi-chalets.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De midi-chalets zijn verkrijgbaar in twee maten.
Type SC 3.3-A
De afmetingen van dit chalet: 2500 mm x 3303 mm,
nokhoogte 2780 mm. Het chalet heeft een vloeroppervlakte van 8,26 m² en inhoud van 19,67 m³. Dit chalet
is ruim en toch compact en daardoor voor vele uitvoeringen, doeleinden en plaatsen geschikt.
Type SC 6.1-A
De afmetingen van dit chalet: 2500 mm x 6110 mm,
nokhoogte 2780 mm. Met een vloeroppervlakte van
15,25 m² en een inhoud van 36,36 m³ is dit midi-chalet
met 2 ruimten indeelbaar voor vele uitvoeringen,
doeleinden en plaatsen bruikbaar.
Onderstel en vloer
De midi-chalets hebben een stalen gegalvaniseerd
onderframe, bestaande uit een UNP-profiel voorzien
van de benodigde aangelaste hulponderdelen, zoals
twistlocks voor het vastzetten op een vrachtauto laadvloer, aansluiting voor trekstang en hijsmogelijkheden.
Er is een geïmpregneerde houten balklaag aangebracht

waartussen polystyreen 60 mm met cacheerlaag als
vloerisolatie. Op deze vloerbalken worden vloerplaten
18 mm betontriplex (grijs) met wafelstructuur en plinten
aangebracht.
Opbouw en dak
De opbouw bestaat uit wanden uitgevoerd op basis
van houtstapelbouw in wanddelen 44 x 133 mm met
dubbele veer en groef. De dakhelling van ca. 20
graden is geschikt voor het monteren van zonnepanelen. Tevens is aan alle zijden een dakoverstek
aangebracht voor een esthetische uitstraling. De nok
en gordingen bestaan uit vuren 70 x 120 mm geschaafd hout, het dakbeschot uit 18 x 88 mm
geschaafd en geploegde vellingdelen. De dakisolatie is
een laag Multireflex ABBA. Verder zijn er houten daklatten, gootplanken, vogelschroten, windveren en
binnenlijsten gebruikt. Als dakbedekking wordt een
stalen dakpanprofielplaat (rood of antraciet) gebruikt
inclusief vorststukken.
Voor de verduurzaming aan de buitenzijde wordt het
geheel twee keer behandeld met een impregneermiddel in een nader te bepalen kleur. Aan de binnenzijde zijn de wanden transparant wit.

Ramen en deur
De toegangsdeur met afmeting 830
x 2072 mm is voorzien van een
borstwering, meranti onderdorpel
met antislijtstrip, schijnroeden en
standaard UNICLASSIC isolatieglas. De deur wordt opgeleverd met
3-delige paumelles (scharnieren),
NEMEF slot en cilinder en HOPPE
deurbeslag en een windhaak.
De kozijnen en ramen (67 x 114
mm) zijn uitgevoerd in NoordEuropees vurenhout, compleet
met draai-kiepmogelijkheden. Ze
zijn voorzien van UNICLASSIC
isolatieglas en afdichtingsprofielen,
een handige bediening en eersteklas hang- en sluitwerk. De ramen
worden standaard opgeleverd met
afsluitbare opgeklampte luiken.
Boven het deurkozijn bevindt zich
een gootstuk in zink of kunststof.
Het chalet is voorzien van natuurlijke ventilatie door roosters.

Kopen, leasen, huren

Geïnteresseerd in een midi-chalet
van Simple Camp? Wij bespreken
graag de mogelijkheden voor kopen, huren of leasen met u.

Simple Camp
Oude Leijstraat 2
4817 ZR Breda
Postbus 6034
4900 HA Oosterhout
T: +31(0)76 581 68 65
F: +31(0)76 581 68 66
E: info@simplecamp.nl
I: www.simplecamp.nl

Niets uit deze brochure mag zonder
toestemming van Simple Camp
gekopieerd of gebruikt worden in
welke vorm dan ook.
De gedrukte kleuren geven slechts
een gemiddelde indruk van de werkelijkheid. De geïllustreerde modellen en uitvoeringen kunnen in detail
verschillen, hier kunnen verder
geen rechten aan ontleend worden.
Deze brochure is met de meeste
zorg samengesteld echter druk- en
zetfouten zijn voorbehouden.
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Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

