Mooble House
Tiny House
Tiny House on Wheels

Ons Manifest
Mooble House,
•
•

Verbindt mensen met de natuur.

•
•

Moedigt mensen aan om meer natuurvriendelijk te zijn.

•
•

Geproduceerd door rekening te houden met de
behoeften, gewoonten en wensen van de gebruiker en
staat open voor voortdurende ontwikkeling.

•
•

Streeft ernaar een comfortabele ervaring te bieden aan
haar gebruikers met het principe van duurzaamheid
in elke stap van ontwerp tot productie, van materiaal
aankoop tot meubilair selectie.

•
•

Produceert met duurzame bouwmaterialen, rekening
houdend met de moeilijke omstandigheden in de
natuur. Alle onderdelen zijn van hoge kwaliteitsnormen.

•
•

Levert comfort voor de gebruiker in combinatie
met een functioneel ontwerp. Comfortabele
omstandigheden worden gecreëerd op basis van
empathie en ervaring.

•
•

Ontwerpt- en produceert in overeenstemming met de
internationale normen.

•
•

Heeft als basis een slanke en minimalistische
ontwerpfilosofie.

•
•

Gebruikers kunnen leven met hoge comfort normen,
ongeacht de locatie en de seizoenen.

Wie zijn wij?
•

•
•

•
•
•
•

•
•

We hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van
4.000 Tiny Houses, dankzij onze 11.000 m2 geslotenen 20.000 m2 open productieruimte.
Ons team, dat bestaat uit verschillende ontwerp- en
engineeringdisciplines, ontwerpt en vervaardigt onze
Mooble House producten in overeenstemming met
industriële principes.
Mooble House zet zijn productie voort onder haar
eigen O2 Europese Type Approval Certificaat.
De producten van Mooble House worden
geproduceerd in overeenstemming met de 2018/858
Trailer-verordening en zijn geschikt om op alle
Europese wegen te slepen.
We ontwerpen onze producten zorgvuldig zodat het
op een natuurlijke wijze opgaat in haar omgeving,
waar ook ter wereld.

Your Home in Nature

Comfort

Mobiliteit

Geschikt voor alle seizoenen
Product in foto: Mo.2 600

Gemeenschappelijk
gebruik

Harmonie met de
natuur

Voldoet aan
regelgeving

Product in foto: Mo.2 600

Product in foto: Mo.2 600

Modellen
De tiny houses van Mooble house zijn voertuigen die voorzien kunnen
worden van een kentekenplaat. Ze zijn dan ook geproduceerd volgens de
normen en richtlijnen van de RDW.

max. 4 m

3.5-8.5 m

+

max. 2.55 m

max. 3500 kg

Mo.1
Mo.1 635
Lengte: 6.35 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 4

Algemene kenmerken
Mo.1 635 is een Mooble House-model waarbij woonen slaapgedeeltes worden gecombineerd in één
oppervlakte met een ergonomische tussenvloer.
Met de tussenvloer boven de keuken en badkamer
kunnen gebruikers genieten van het uitzicht op de
lucht. Dit model, dat 6,35 meter lang is, is geschikt voor
4 personen en biedt haar gebruikers een functionele en
compacte woon-oplossing.
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en
raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van
de RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.1 560

Mo.1 560 Mezzanine

Mo.1 635

Mo.1 635 Mezzanine

Mo.1 650

Mo.1 650 Tussenvloer

Mo.2

Mo.2

Mo.2 560

Mo.2 560V

Lengte: 5.60 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 2

Lengte: 5.60 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 2

Algemene kenmerken

Algemene kenmerken

Mo.2 560 is een Mooble House-model dat geschikt is voor
2 personen in één woongedeelte. De gevelbeplating is
overwegend metaal aan de lange zijden en hout aan de
smalle zijden. De keuken en het woongedeelte komen
samen zonder scheidingselementen in de ruimte. Op
deze manier kunnen gebruikers genieten van de breedte
van het oppervlakte. Dit model met een lengte van 5,60

De Mo.2 560V is een Mooble House-model waarbij de
ingang aan de achterkant van het huis is gemaakt.
Dankzij de binnen-patio in haar ontwerp open en
kunnen de bewoners via de deuren genieten van het
uitzicht op de natuur. Dit model met een lengte van
5,60 meter is geschikt voor gebruik door 2 personen.

meter is geschikt voor 2 personen.

• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken
multiplex fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en
zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en
raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder
gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol
voor een optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type
ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van
de RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

•
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.2 350

Mo.2 450

Mo.2 560

Mo.2 560V

Mo.2 675 V

Mo.2
Mo.2 675
Lengte: 6.75 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 4

Algemene kenmerken
Mo.2 675 is een Mooble House-model waarin slaap- en
woonruimtes zijn opgedeeld in twee aparte ruimtes. De
keuken en badkamer, gelegen in het midden van het
product, vormen een gang. Het slaap- en woongedeelte
zijn van elkaar gescheiden. Dit model met een lengte van
6,75 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.2 675S

Mo.2 675

Mo.2

Mo.2

Mo.2 800

Mo.2 850T

Lengte: 8.00 m.

Breedte: 2.55 m.

Persoon: 4

Lengte: 8.50 m.

Breedte: 2.55 m.

Persoon: 4

Algemene kenmerken

Algemene kenmerken

Mo.2 800 is het Mooble House-model dat de meest
optimale tweepersoons kameropstelling biedt. De
gevelbeplating is overwegend metaal aan de lange zijden
en hout aan de smalle zijden. De keuken en badkamer,
gelegen in het midden van het product, vormen een
gang. Door de scheiding van slaap- en woongedeelte is
dit model het meest efficiënte model voor gezinnen van
4 personen. Dit model met een lengte van 8,00 meter is
geschikt voor gebruik door 4 personen.

Het belangrijkste kenmerk van de Mo.2 850 T, die vooral
de voorkeur heeft voor commercieel gebruik, is dat hij
twee aparte woonruimtes in hetzelfde voertuig biedt.
Met andere woorden, op dezelfde module worden twee
verschillende (hotel)kamers gepresenteerd. Maar het kan
ook een perfecte oplossing zijn voor twee gezinnen, die
graag samen tijd willen doorbrengen. Dit model met een
lengte van 8,50 meter is geschikt voor gebruik door 4
personen.

• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen
chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.2 675

Mo.2 800

Mo.2 850T

Mo.3
Mo.3 800
Lengte: 8.00 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 4

Algemene kenmerken
Mo.3 450 is een Mooble House-model dat is ontworpen
voor gebruikers die op zoek zijn naar een houten uiterlijk
aan de buitenkant. Dit product in de vorm van een
puntdak laat de gebruikers de warmte van thuis voelen.
De keuken en leefruimte komen samen zonder enige
scheidingselementen in de ruimte. Op deze manier
kunnen gebruikers genieten van de ruimtelijkheid van
de ruimte. Dit model met een lengte van 4,50 meter is
geschikt voor gebruik door 2 personen.
•
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen
chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.3 450

Mo.3 560

Mo.3 560 Mezzanine

Mo.3 800

Mo.4
Mo.4 450 Home Office
Lengte: 4.50 m.

Breedte: 2.55 m.

Persoon: 2

Algemene kenmerken
Mo.4 450 Home Office is een Mooble House-model
dat werk- en woonruimte combineert in een compact
product. Dankzij het slimme meubeldesign wordt
maximale functionaliteit geboden bij een minimale
ruimte. Laat u verrassen door de functionele
opbergvakken in de ruimte. De speciaal ontworpen Tiny
house maakt het mogelijk om tijdens het werk in contact
te zijn met de natuur. Dit model met een lengte van 4,50
meter is geschikt voor gebruik door 2 personen.

•
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen
chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.4 450

Mo.4
Mo.4 800
Lengte: 8.00 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 4

Algemene kenmerken
Mo.4 800 is een Mooble House-model is voorzien van een
hellend dak. De buitenbekleding is aan de achterzijde van
metaal en de overige drie gevels zijn van hout. De keuken
en badkamer, gelegen in het midden van het product,
vormen een gang. Het slaap- en woongedeelte zijn van
elkaar gescheiden. Dit model met een lengte van 8,00
meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen
chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.4 450

Mo.4 800

Mo.4 850T

Mo.5
Mo.5 400
Lengte: 4 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 4

Algemene kenmerken
Mo.5 400 is een Mooble House-model dat dankzij het
functionele ontwerp in de smaak valt bij gebruikers die op
zoek zijn naar een compacte oplossing en geschikt is voor
diegenen die vaker mobiel willen zijn. Het kleinste model
met een lengte van 4,00 meter is geschikt voor gebruik
door 4 personen.
• AL-KO componenten in trailer.
• Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en
stalen chassis.
• Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex
fineer.
• Superieure thermische isolatie.
• Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
• Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
• Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
• De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten,
opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een
optimale isolatie.
• Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43
met 4+12+4 warmte isolatie.
• Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
• 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
• Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de
RDW.
• Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van
3.500kg .

Mo.5 400

Mo.5 400 Tussenvloer

Mo.5 450

Mo.5 450 Tussenvloer

featuring

Mo.6 Off-Grid
Lengte: 4.50 m

Breedte: 2.55 m

Persoon: 3

Algemene kenmerken
Met Mooble House Mo.6 450 Off-Grid is een model
voor diegenen die op zoek zijn naar avontuur zonder
afhankelijk te zijn van een net.
Een volledig onafhankelijk product dat
zelfvoorzienend is met dank aan zijn ontwerp en
uitrusting.

Mo.6 450

Mo.6 450 Mezzanine

Mooble House
Tiny Commercieel
Mooble House modellen zijn niet alleen geschikt voor individueel gebruik maar ook voor
commercieel gebruik.
Bovendien kunt u uw bedrijf in korte tijd opstarten zonder te maken te hebben met langdurige en
kostbare processen zoals voor infrastructuur en bouw.
U kunt kiezen uit de bestaande modellen van Mooble House, of op basis van de behoeften van uw
bedrijf uw unieke Mooble House project creëren .
Met Mooble House kunt u overal in korte tijd voldoen aan al uw behoeften op het gebied van
commerciële units, zoals hotels, slaapzalen, kantoren, cafés en winkels die voldoen aan onze hoge
kwaliteits- en comfort eisen.

Technical
Technische- en afwerkingsmateriaal

Highline

Mechanische uitrusting/ON-GRID

Highline

Opties interieur

Midline

Highline

Opties buitenkant

Midline

Highline

AL-KO Tandem Torsie as set*

S

Acryl douchebak, gehard glazen wandpaneel en keramische wand en vloer.

S

Plafond- muurventilator

O

O

Gecoat naaddak in ander Ral kleur

O

O

AL-KO koppeling, rem, velg, band, krik set (4 stuks)

S

WC reservoir, type Klassiek Residentieel

S

Airconditioning

O

O

Dakraam (78x98) met accessoires (Velux)

O

O

Gegalvaniseerd stalen chassis

S

Ingebouwde badkamer wastafel met natuurlijke berken multiplex badmeubel

S

Boiler (30 L)

O

O

Hor voor deuren en ramen

O

O

Gegalvaniseerd stalen constructie

S

Mechanische uitrusting, type Residentieel

S

Audio en video systeem

O

O

Terras vervaardigd uit Zweeds dennenhout (2x4m)

O

O

13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering

S

Water toe- en afvoer punten

S

Luxe vinyl parket

O

O

Luifel (2x4m)

O

O

Warmte-isolatie dak en gevel

S

Thermisch geïsoleerde mechanische onderdelen

S

Eiken trapbladen

O

O

2kW Inverter Generator Set

O

O

Warmte-isolatie vloer

S

2-pits electrisch fornuis en gootsteen*

S

Openhaard en schoorsteen set

O

O

Satteliet antenne set

O

O

Gecoat naaddak in standaard Ral 7016

S

Voorbereiding voor Elektrische Mini boiler

S

koolstof gefilterde stofzuiger

O

O

Alarm and CCTV

O

O

Solide Ademend Isolatiedeklaag van Dupont Tyvek

S

* Het kan per product verschillen. S: Standaard O: Optioneel

Mini koelkast (230 Volt)

O

O

Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding

S

Wasmachine (230 Volt)

O

O

Gehard glas

S

Electrische uitrusting/ON-GRID

Vaatwasser (230 Volt)

O

O

Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer

S

230 Volt electrische bedrading

S

Oven (LPG/Electrisch)

O

O

Slijtvast laminaat parket

S

Hoog - kwaliteit Elektromateriaal, type Residentieel

S

Magnetron

O

O

Compacte gelamineerde badkamer deur

S

Led verlichting binnen en buiten

S

Schilderen interieur muur en plafond

O

O

Lambrisering, Berk multiplex

O

O

Eiken keukenblad

O

O

* Het kan per product verschillen. S: Standaard O: Optioneel

Highline

* Het kan per product verschillen. S: Standaard O: Optioneel

* Het kan per product verschillen. S: Standaard O: Optioneel

* Het kan per product verschillen. S: Standaard O: Optioneel

Naleving van internationale normen
Eurocode 3, Ontwerp van staalconstructies deel 1-3
ANSI / AISC 360-05; Laad Belasting Factor Ontwerp Specificatie voor staalconstructies. IBC, IRC
Goedkeuring type regelgeving op motorvoertuig en aanhangwagens (2018 / 858 / AT).
Europese type goedkeuring certificering.

Off-Grid
200 liter schoonwater tank, 150 liter universele water tank, 50 liter afvalwater tank
Afvoersysteem voor de tanks
13 lt/min flowing air pressure system.
Oven op LPG
230 Volt
CBE PC 380 Digital Control Panel en 22A redresser set. CBE stopcontacten en schakelaars.

Head Office: İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, No.71-73 Arena Ofis Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul / Turkey
+90 212 212 06 74
+90 531 672 76 81
www.mooblehouse.com
info@mooblehouse.com
Factory: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk Cad. No:134 Çerkezköy 59500 Tekirdağ / Turkey
İstanbul / Turkey Showroom
info@mooblehouse.com
+90 531 272 30 80
Switzerland Showroom
export@mooblehouse.com
Netherlands Showroom
Douma Outdoor Living Handelsweg Noord 35, 8251 JS Dronten, Nederland
export@mooblehouse.com
info@doumaoutdoorliving.nl
export@mooblehouse.com
mooblehousenetherlands
+31 321314120
Göcek / Turkey Showroom
info@mooblehouse.com
+90 549 836 76 94
İzmir / Turkey Showroom
info@mooblehouse.com
+90 549 842 63 75
Antalya / Turkey Showroom
info@mooblehouse.com
+90 532 684 83 95

www.mooblehouse.com

mooblehouse

Mooble House Tiny House

mooblehouse

