






  

 

 

 

 

 

 

 



  

   





 

A(lles) tot Z(onder zorgen) // 

Geen Kabien zonder duizenden mogelijkheden. We werken enkel met de allerbeste partners 
om het summum in modulaire bouw te bieden. Elk project opnieuw.  

Of het nu gaat om de keuken, verlichting, slaapmogelijkheden, sanitair, verwarming of koeling? 
Op elk vlak gaan we tot het uiterste. Erewoord. We werken enkel met de beste materialen, 

volledig volgens jouw budget.  

Bovendien transporteren we jouw Kabien met alle nodige zorg. En het beste van 
allemaal? Alles werkt naadloos voor en met elkaar. Alsof je met de beste tandem ooit 

rijdt.  

Van A tot Z. 

Alles zonder Zorgen.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



// Stel je eigen module samen

Have Fun!

Maak een afspraak om samen te puzzelen: hello@kabien.be

3 basismodules

We kunnen uw project ook op maat bouwen.

Modules combineren, inrichten en schakelen.

Oneindig veel mogelijkheden .... !!

Configureer.



// Stel je eigen module samen

Schakel, draai en spiegel...



// Plaats Kabien aan uw woning

Mogelijkheden.
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Steven Wright 1955

Iemand vroeg me
wat ik zou meenemen
als ik op een onbewoond eiland
was gestrand ...

Kabien wordt vervaardigd uit houtskeletbouw (SLS kleurloos gedrenkt).
De dakopbouw wordt uitgevoerd in EPDM.
Kabien is geïsoleerd en gebouwd volgens de BEN-principes.

Tegen 2021 is het de bedoeling van de wetgever dat alle nieuwe
gebouwen "bijna energie-neutraal" gebouwd worden.

Buitenafwerking.

Structuur.

een boek, "hoe bouw je een boot .....".

Binnenafwerking.

U hee  de keuze uit aluminiumcomposietbekleding (volledig onderhoudsvrij),
houten bekledingen zoals thermowood, ceder, gelijmde volkernplaten, VM zink ...

Onze modules worden kant en klaar afgeleverd.
Vloer: parket, laminaat of vinyl.
Plafond: vast plafond of spanplafond (eventueel gecombineerd met LED-
verlich ng achter het spanplafond).

Technieken.
Electriciteit: schakelaars, ledverlich ng, zonnepanelen, domo ca.
Verwarming: infraroodpanelen of lucht-lucht warmtepomp (koelen en verwarmen).
Sanitair: san taire toestellen kunnen volledig op maat gekozen worden.

Keuken.
Keuze uit 4 basiskeukens met geïntegreerde toestellen.

Sanitair.
Keuze uit voorgestelde toestellen of gepersonaliseerd.
Warmwater-produc e via uw verwarmingstoestel of Twido gecombineerd
met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Maak het slim en simpel.
Integra e van slimme systemen zoals Nest en Sonos behoren tot de mogelijkheden.

Maak het energieneutraal.



U kan bij ons terecht voor standaardmodules
en modules op maat.

Fabicrage van        .

Transport en levering.

Kabien wordt geleverd en geplaatst in samenwerking met
gespecialeerde partners.

Fabricage in eigen atelier.

Voor de zorgsector werken we samen met

Zowel voor par culiere als commerciële projecten.

KABIEN is lid van het Collec ef Impact Pla orm www.blijf ac ef .be

Uitwerken van uw project door onze architect
en technische  managers.
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FUTURE
NOW
WELKOM IN KORTRIJK-MARKE

Onze allereerste Kabien kreeg de naam "FutureNow". Heel
bewust kozen we voor Kortrijk om deze wereldprimeur
neer te poten. Stad Kortrijk werd onlangs zelfs verkozen
tot Unesco Crea ve City. Perfect match.

Je vindt Kabien ter hoogte van de Hospitaalweg 13 in
Marke en je kan ons elke dag op afspraak bezoeken.

Wens je meer informa e over Kabien en modulaire
bouwsystemen?

Contacteer ons !

Be our guest.



Oppervlakte: 38 m2

Gevelbekleding: onderhoudsvrij
Vloerbekeding: zwart-wit tapijt
Dak: EPDM
Wanden: spanplafond en gyproc geschilderd
Plafond: spanplafonds met gekleurde leds
Schrijnwerk in aluminium: groot vast raam en plooivenster van 4,5 meter
Terras van 5 meter op 4 meter
Volledig geïsoleerd, voldoet aan isola enorm 2020
Keuken met beweegbaar werkblad, verplaatsbare modulaire tafel waar je
met 6 mensen kan aanschuiven, beweegbare dampkap,
veel opbergruimte, koelkast, vaatwas, microgolfoven.
Badkamer met wc, douche en wastafel.
Slaapkamer (die ook als bureau of speelruimte gebruikt kan worden) met kleerkast en
opklapbaar bed.
Verwarming: lucht-lucht warmtepomp, verwarmen, koelen en ven leren.
Warmwaterproduc e: modulaire boiler TWIDO met fotovoltaïsche zonnepanelen
Aangesloten op het elektriciteitsnet
4G-module voor internet en TV-Vlaanderen
Camerabewaking van NEST
TV, SONOS en Artsound boxen
Rookmelders, noodverlich ng, etc...

Technische info

We weten allemaal hoe moeilijk, duur en
las g het kan zijn om een woning aan
te passen of uit te breiden.

Met Kabien bieden wij een interessante
oplossing aan omdat deze modules heel
breed inzetbaar zijn:
als bedrijfsruimte voor jonge starters,
als kangoeroewoning, als poolhouse,
vakan ewoning, kantoor ,
opbergruimte enzovoort ...



"Kabien" komt uit de koker van een aan-

nemer, een architect en een marketeer. 

“We weten allemaal hoe moeilijk, duur en 

lastig het kan zijn om een woning aan te 

passen of uit te breiden”, zegt Piet Ackx 

van "Kabien". “Met 'Kabien' bieden wij 

hiervoor een interessante oplossing omdat 

deze modules heel breed inzetbaar zijn: 

als bedrijfsruimte voor jonge starters, als 

kangoeroewoning, als poolhouse, vakantie-

woning, kantoor, opbergruimte, enzovoort.” 

"Kabien" werkt daarbij met modules van 38 

vierkante meter, ontwikkeld en gefabri-

ceerd in het eigen atelier, en aansluitend 

kant-en-klaar afgeleverd bij de klant.

De voorbije zomer kon het grote publiek 

kennis maken met "Kabien" in Kortrijk. 

“Samen met de stad willen we het debat 

over wonen, bouwen en verbouwen op gang 

brengen”, vertelt Piet Ackx. Langs één van 

de drukke invalswegen van de stad stelde 

"Kabien" een dubbele module op. Be-

zoekers kregen er een goed idee van wat 

"Kabien" te bieden heeft: in de ene module 

een volledig uitgeruste keuken met heel 

wat kastruimte, in de andere een badka-

mertje met douche en toilet, en een slaap-

kamer met een opklapbaar bed en een 

kleerkast. Overal zijn op een slimme ma-

nier plaatsbesparende ingrepen toegepast. 

Het zorgt ervoor dat "Kabien" op een heel 

comfortabele manier onderdak biedt aan 

twee bewoners.

ALTIJD PERFECT OP TEMPERATUUR
Voor verwarming en koeling nam 

"Kabien" specialist Ecodomo uit Harelbeke 

onder de arm. “We hebben een oplossing 

gekozen die perfect aansluit bij het ecolo-

gische karakter van 'Kabien'”, zegt Pascal 

Sablain van Ecodomo. Centraal staat een 

lucht/lucht warmtepomp van het type Bulex 

VivAir. Voor het pilootproject in Kortrijk op-

teerde Ecodomo voor twee monosplit-uit-

voeringen, met voor elke module een bin-

nen- en een buitenunit. “Daar was vooral 

een praktische reden voor”, legt Pascal Sa-

blain uit. “'Kabien' zal de twee modules in 

de toekomst ook los van elkaar gebruiken 

als demonstratiemodellen. Kiest een klant 

voor een vaste opstelling van twee units, 

dan volstaat één buitenunit met een multi-

splitsysteem voor twee binnenunits.”

Ecodomo koos voor toestellen met 

een vermogen van 2,5 kW. Dat blijkt voor 

"Kabien" ruim voldoende. De modules be-

schikken over grote raampartijen, maar zijn 

tegelijk ook bijzonder goed geïsoleerd. Met 

een regelbereik tussen -15 en 48 °C houdt 

de VivAir de kamers mooi op temperatuur, 

ongeacht hoe hard het vriest of hoe hoog de 

temperatuur oploopt tijdens de zomer. Bo-

vendien biedt de lucht/lucht warmtepomp 

een milieuvriendelijke oplossing, door het 

gebruik van het koelmiddel R32, met een 

GWP (Global Warming Potential) dat maar 

een derde bedraagt van andere traditionele 

koelmiddelen. Bovendien heeft dit systeem 

het energielabel A+++. Het is met andere 

woorden een bijzonder energiezuinige op-

lossing.

BESTE KEUZE
“Het design van de VivAir is vrij discreet, 

wat mooi aansluit bij het ontwerp van de 

woonmodules”, gaat Pascal Sablain verder. 

“Bovendien bleek de lucht/lucht warmte-

pomp de best passende oplossing. Tradi-

tionele centrale verwarming of vloerver-

warming waren binnen de constructie van 

'Kabien' niet meteen haalbare opties. Ook 

elektrische convectoren boden geen echt 

alternatief, want los van het hogere ver-

bruik beschik je dan nog altijd niet over koe-

ling – en die is in het concept van 'Kabien' 

echt wel aangewezen.” Voor de montage 

van de VivAir trekt Ecodomo een halve dag 

uit, met aansluitend een opstartfase van 

enkele uren. Om het plaatje compleet te 

maken, voorziet Ecodomo in de modules 

van "Kabien" een elektrische boiler voor 

sanitair warm water. De benodigde ener-

gie is afkomstig van de twee fotovoltaïsche 

panelen die zich op het dak bevinden. “Het 

is een plat dak, wat toelaat de panelen met 

een heel kleine hellingsgraad te plaatsen.”

Na de eerste voorstelling in Kortrijk duikt 

FutureNow van "Kabien" straks ook op an-

dere locaties op. De eerste aanvragen van 

klanten lopen intussen binnen. Een verhaal 

dat dus zeker vervolgd wordt. 

De VivAir past perfect binnen het moderne en strakke design.

Bulex VivAir verwarmt en 
koelt "Kabien"  

PROJECT IN DE KIJKER

"Kabien" is een compacte, modulaire, multifunctionele en milieubewuste woning, voorzien van alle comfort 

en een modern design. De installatie van het bedrijf Ecodomo koelt en verwarmt "Kabien" met een Bulex 

lucht/lucht-warmtepomp VivAir. 

De VivAir sluit perfect 
aan bij het ecologische 

karakter van Kabien. 

Bulex VivAir biedt "Kabien" een discrete oplossing: de toestellen passen goed binnen het 
design van de modules en je hoort ze bijna niet. 

8 9

PERS.



Stay hungry. Stay foolish.
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