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“Wij willen
dat duurzaam
wonen
beschikbaar
wordt voor
iedereen.”
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Evolutie
Finch Buildings ontwikkelt en ontwerpt modulaire
gebouwen die zich laten aanpassen aan de omgeving en de omstandigheden. Onze gebouwen veranderen mee met de doelgroep, het gebruik en de
locatie. Ze zijn duurzaam vanwege de lange levensduur, energiezuinigheid en de gesloten kringlopen.

Charles Darwin ontdekte op de Galapagos
eilanden meerdere soorten vinken die grote
gelijkenissen vertoonden, maar toch van elkaar
verschilden. De gelijkenis van de vinken met de
Finch modules is drievoudig: De vinken hebben
zich aangepast aan de locatie (in vastgoed wordt
gesproken over inpassing), het beschikbare voedsel (de functie van het gebouw) en bovendien zijn
ze mobiel (wat zich vergelijkt met de verplaatsbaarheid van onze modules).

foto: Kees Hummel
05

Finch Buildings

Finch Buildings

Aanpasbaar

Duurzaam

Gezond

Design

Finch Buildings ontwikkelt verschillende gebouwen

Finch modules zijn ontwikkeld vanuit circulair

Een belangrijk aspect van de modules is het

Een gebouw moet goed voelen. Duurzaamheid

gebaseerd op één module. De gebouwen zijn een-

gedachtegoed, ook in de keten van leveranciers.

gezonde leefklimaat, dat voornamelijk door materi-

en gezonde materialen dragen daar aan bij,

voudig te verplaatsen en kunnen aangepast wor-

Het toepassen van hout als constructief- én afwer-

aalkeuzes tot stand komt. Finch Buildings neemt de

maar het moet wel in een aantrekkelijk vorm

den per doelgroep. De modules kunnen vijf lagen

kingsmateriaal zorgt voor een lange levensduur en

gezondheid van gebruikers serieus en kiest daarom

gevat worden. Zowel voor de gebruikers van

hoog gestapeld en onderling geschakeld worden.

beperkt onderhoud. Finch Buildings produceert

voor hout als bouwmateriaal. Hout heeft om meer-

het gebouw als voor omwonende moet het

Zo zijn de mogelijke configuraties eindeloos: van

vrijwel geen afval door slim ontwerp en prefabri-

dere redenen een positief effect op de gezondheid:

gebouw de juiste uitstraling hebben. Daarom is

gestapeld appartementencomplex tot recreatiewo-

catie. Onze gebouwen zijn ‘all-electric’ en daardoor

hout is vochtregulerend, isolerend en heeft een

er veel aandacht besteedt aan het ontwerp van

ning aan zee en van (mantel)zorgwoning tot hotel.

bestaat de mogelijkheid tot fossielvrije exploitatie.

positieve werking op de geestelijke gesteldheid.

de Finch module.
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Finch feiten
Finch modules voldoen aan de permanente

Alle houtsoorten die gebruikt worden voor de

eisen van het Bouwbesluit, waardoor ze voor

bouw van de Finch module zijn FSC en/of PEFC

permanente of meerdere tijdelijke exploitatie-

gecertificeerd. Er worden meer bomen geplant

termijnen inzetbaar zijn.

dan dat er gekapt worden voor ons hout.

Ze zijn eenvoudig en tegen lage kosten te

Hout is vochtregulerend, isolerend en heeft

plaatsen waardoor ze ook voor tijdelijk gebruik

positieve werking op de geestelijke gesteldheid

toepasbaar zijn.

van de mens.

Plaatsing en herplaatsing is zeer eenvoudig. De

Geen zogenaamd containersysteem, maar een

modules kunnen geheel over de weg getrans-

robuuste massief houten woning.

porteerd worden.
Het casco heeft een dermate solide basis, dat
Finch modules veranderen mee met de doel-

het veel langer dan een exploitatietermijn van

groep, het gebruik en de locatie.

50 jaar gebruikt kan worden. Zo zijn wij ervan
overtuigd dat het casco, mits te allen tijde goed

De Finch modules zijn stapelbaar tot vijf bouwla-

beschermd tegen het weer, 100 jaar of zelfs 200

gen of op aanvraag meer wat daardoor een zeer

jaar gebruikt zou kunnen worden.

efficiënt kavel en grondgebruik oplevert, ook
binnenstedelijk op duurdere grondposities.

De modules zijn van massiefhout dus biologisch
verantwoord, comfortabel met een uitstekend
behoud van grondstof waarde.

Hout is het enige bouwmateriaal dat CO2
opslaat in plaats van uitstoot bij productie.

Finch modules zijn duurzaam vanwege de
lange levensduur, energiezuinigheid en de
gesloten kringlopen.

foto: Kees Hummel
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Finch module

Casco

Exterieur

De Finch standaard is het beginpunt van het

Massief hout: Cross laminated Timber (CLT)

Gevelbekleding: Western Red Cedar

configuratiemodel voor de keuze van uw Finch

Binnenmaten: 8,85m x 3,60m

Materiaal kozijnen: Meranti of Vuren hout

module. Het configuratiemodel bestaat uit het

Wanddikte voor 2-laags stapelen: 100mm

Uit te voeren als raam, deur of schuifpui.

casco (1), exterieur (2), balkon (3), interieur (4)

Wanddikte voor 5-laags stapelen: 140mm

Beglazing: HR++ of driedubbel glas

en techniek (5).

Voldoet aan alle brand- en geluidseisen.

Galerij: Azobé hout

Balkon

Interieur

1

3

4

Hoge energieprestatie door passieve zonwering.

Badkamer met een oppervlakte van 2,5m².

Aangename persoonlijke buitenruimte.

Inclusief opstelplaats voor een wasmachine.

Oppervlakte balkon: 3,8m².

In de basis vier keukenblokken.

Diepte balkon: 1,1m.

Linoleum vloerafwerking.

Techniek

5

Energieprestatie gebaseerd op de Energie Index.
Keuze opties in EI: 1,4-1,8, 0,6-0,8 en <0,6.
Ook NOM en NOM-ready leverbaar.
Gebruik van een warmtepomp.
Ruimteverwarming d.m.v. vloerverwarming
Zonnepanelen op het dak geïnstalleerd.
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Finch studio

Finch 1,5

Finch 2

Finch schakelingen

De standaard Finch module is de studio.

De Finch 1,5 is een L-vormige ruimte

Twee gekoppelde studio’s, totaal oppervlak 52m².

Drie of meer geschakelde modules is mogelijk.

Voorzien van een eigen badkamer en keuken.

Past binnen het schakel- en stapelbare concept.

Toepassing als een driekamer- of loftwoning.

Verticaal kan ook geschakeld worden.

Gebruiksoppervlak studio zonder balkon: 29m².

Ideaal als ruime tweepersoons woning.

Standaard balkon met een diepte van 1,50m.

De opties zijn daarmee eindeloos.

Gebruiksoppervlak studio met balkon: 25m².

Gebruiksoppervlak Finch 1,5: 38,5m².

Uitgevoerd met een apart toilet en badkamer.

Creëer uw eigen schakeling.
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Werken

Zorg

Recreatie

Eenpersoons- of tweepersoonswoning.

Breedte van 3.60m is kantoor stramien maat.

Uit te voeren met zorgbadkamer.

Duurzame karakter en warm design

Badkamer met plaats voor wasmachine en droger

Zes werkplekken per module

Ideaal voor zorgbehoevende of oudere.

Uitgevoerd met luxe badkamer

Een functionele keuken.

De hoogte van 2.80m voelt ruim aan.

Gezond binnenklimaat bevordert leef kwaliteit.

Ruimte voor een groot bed

Open en lichte ruimte

Eenvoudig uit te breiden in geval van groei.

Plaats voor een eettafel, zithoek en bed.

Optioneel een zithoek en balkon.

Plaats voor bed, bank en eet- of studeertafel.

Het kantoor verhuist met je mee

Het balkon geeft een aangename buitenruimte.

Een loft, hotelkamer of strandhuis zijn mogelijk

8,35m

7,50m
1,10m

8,85m

1,44m

Wonen

3,60m
3,88m
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