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Lynn modulaire bouw en
indeling
Lynn Mini Villa bestaat uit drie varianten
namelijk Lynn Student, Lynn Senior en de
hiernaast getoonde variant Lynn Mini Villa.
Alle Lynn modulaire appartementen worden
met zorg en aandacht in de daartoe speciaal
ingerichte fabriek in elkaar gezet.
Elke Module krijgt een apart nummer en
kenmerk, elk onderdeel een materiaal
paspoort om te voldoen aan de regels van
C2C (Cradle to Cradle). Dit houdt in dat elk
onderdeel gemaakt is van natuurlijk materiaal
en / of eeuwigdurend hergebruikt dient te
kunnen worden. Door afgifte van het materiaal
paspoort is de kwaliteit geborgd en kan het
onderdeel gevolgd worden wanneer het
vervangen moet worden.
Lynn Mini Villa bestaat uit twee woonlagen die
op elkaar worden geplaatst met een kraan
waarna de balkons worden bevestigd. De
veranda is een aparte module welke los
aangeleverd en bevestigd wordt tegen de
reeds geplaatste modules.
De indeling laat zien dat er een grote
standaard formaat keuken mogelijk is maar
deze kan ook naar wens verkleind worden.
Lynn Mini Villa heeft verder alle comfort van
een groot huis zoals afwasapparaat, koelkast
met vriezer,kooktoestel (elektrisch) en ruime
wasbak. Boven is een volledig uitgevoerde
compacte badkamer met wastafel en toilet te
vinden. Een recirculerende douche behoort bij
de standaard inrichting.

Lynn Community
Ideaal los van elkaar geplaatste huisjes,
eventueel ook leverbaar met gelijkvloers
geplaatste Units voor mensen die geen trappen
meer willen lopen. Alle voorzieningen worden in
de fabriek ingebouwd en getest. Hierdoor
kunnen ouderen veilig wonen.Door de huis typen
te mengen kan jong en oud bij elkaar wonen en
creëert dit een meer gevarieerde woonwijk.
De Lynn community past op elkaars huis, deelt
de gemeenschappelijk tuinen spreekt af in het
clubhuis voor de borrel.Het clubhuis kan ook
fungeren als gastverblijf voor extra loge's.
De Lynn Mini Villa kan met en zonder veranda
worden geleverd indien er te weinig ruimte is.
Balkons nemen dan die functie over. Door de
balkons en de veranda kan er ook van de
buitenlucht worden genoten... en op de veranda
zelfs bij nat weer!

Investeer in meerwaarde
De Lynn Mini Villa is een goed renderende
investering op korte en lange termijn.
Overal te plaatsen en door het aantrekkelijke
ontwerp een gewild object ook als na jaren
het huisje verplaatst of verkocht wordt. Lynn MV is
gemaakt van gewalste stalen profielen die ook weer
duurzaam hergebruikt kunnen worden.Door de
doordachte inrichting, goede isolatie en eigen
energie voorziening maakt dit Lynn MV een
toekomst bestendig huis.

Als eerste huis of als studio, vakantie huis, kantoor,
Lynn Mini Villa kan elke gedaante aannemen.
De Student Versie kan zelfs op een ponton
gemonteerd worden en als woonboot fungeren.
De buitenzijde van Lynn MV kan gepleisterd
afgewerkt worden maar ook hout of steen zijn
mogelijkheden. Hierdoor past het zich aan elke omgeving aan.
Bij warm weer kan er uitstekend
geventileerd worden en de ramen en deuren zijn zo
ontworpen dat de shutters extra koelte opleveren.

Lynn Mini Villa
uitvoering en gebruik

Lynn Mini Villa cluster
op hoger niveau
Lynn MV kan ook op een parkeerdek of boven
een parkeer plaats worden neergezet.
Onder worden de auto's geplaatst en bovenop,
in een parklandschap, de huisjes geplaatst.
Door het parklandschap kan de stedelijke hittestres
worden bestreden en kan Urban Farming door
bewoners worden toegepast.
Oplossingen voor wateropslag ( belangrijk bij
stortbuien) en energie opslag zijn gelijk in te bouwen
en makkelijk toegankelijk voor onderhoud of
om aanpassingen aan te brengen.
Ook kan dit een sterke verbetering betekenen voor
de mobiliteit van bewoners door parkeerplaatsen bij trein stations hiervoor te gebruiken.
Een ideaal uitgangspunt voor de compacte stad.

Het interieur van Lynn MV is met zorg samengesteld of het nu de standaard versie is of dat het
een geheel 'tailor made' versie betreft.
Allerlei gemakken in de keuken om afval soepel
te scheiden tot en met glaspanelen in de badkamer
om vuil wordend voegwerk
te vermijden worden
toegepast voor een efficiënt
huishouden.
Natuurlijk kunnen dan
apparaten ook via de WIFI
verbinding aangestuurd
worden.

