FAQ'S
VOOR CABIN CONSTRUCT
Wij krijgen regelmatig dezelfde vragen van onze klanten en partners. We hebben
ze hieronder opgesomd en allemaal beantwoord. Als u meer informatie wenst,
kunt u contact met ons opnemen.

WAARVOOR KAN IK EEN ALMHUT GEBRUIKEN?
Dankzij het modulaire systeem en het flexibele wandsysteem zijn onze structuren geschikt
voor vele verschillende toepassingen! Winter- of zomerbar, après-ski bar, strandbar, pop-up
store, wedding barn, ticket booth op een festival, themabar (Oktoberfest, Halloween, Kerstmis,
...), terrasuitbreiding, vrijstaande bar, een beursstand, ... en nog zoveel meer!

ZIJN DE STRUCTUREN WIND- EN STORMBESTENDIG?
Wij zijn het enige bedrijf in België dat EN 13782 gecertificeerd is. Een troef waar we enorm
trots op zijn! Deze Europese norm stelt strenge eisen aan de constructie en beproeving van
onze tijdelijke chalets en grotere structuren.

ZIJN DE STRUCTUREN BRANDVEILIG?
Al onze Almhutten zijn voorzien van een M1 brandklassificatie. De Franse M1 brandklasse is
een algemeen aanvaarde maatstaf voor brandveilige materialen in Europa. Dit certificaat toont
aan dat ons structuren behandeld zijn om ze moeilijk ontvlambaar te maken en
brandvertragend bij open vuur. Ook onze dakzeilen zijn behandeld om ze brandveilig te
maken.

HOEVEEL STRUCTUREN KUNNEN IN EEN
STANDAARDCONTAINER WORDEN VERVOERD?
In één standaard container kunnen we tot 200 m² Almhutten of Flexcubes vervoeren. Een
volle container betekent dus twee standaard aAlmhutten van 10m x 10m / één standaard
Almhut van 10m x 10m en vier Flexcubes van 2,5m x 10m / ...
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HOELANG DUURT HET OM EEN ALMHUT OP TE BOUWEN?
De duur van de opbouw hangt uiteraard af van het ontwerp van de almhut. Een standaard
10m op 10m almhut kunnen we op minder dan 1 dag opbouwen met enkel mankracht en
heftrucks!

WELK GEREEDSCHAP IS NODIG OM DE STRUCTUREN TE
BOUWEN?
De structuren zijn ontworpen om gebouwd te worden op pure mankracht! Dat betekent dat er
in principe geen extra gereedschap nodig is om ze te bouwen. Als een Almhut bijvoorbeeld in
een winkelcentrum moet worden gebouwd, kan elk stuk apart naar binnen worden gedragen.
Als een cabine buiten moet worden gebouwd, komt een heftruck zeker van pas.

OP WELKE SOORT ONDERGROND KUNNEN DE STRUCTUREN
GEBOUWD WORDEN?
De Almhutten en Barns zijn volledig mobiel en kunnen op elke locatie worden gebouwd. Gras,
beton, strand, parkeerplaats, ... alles is mogelijk.

HOE WORDEN DE STRUCTUREN GESTOCKEERD?
Het unieke voordeel van onze structuren is dat ze volledig kunnen worden ontmanteld en
opgeslagen op een kleine oppervlakte. Een standaard 10m x 10m structuur gedemonteerd
heeft een oppervlakte van max. 45m³. Een standaard Flexcube van 2,5m x 10m heeft max.
15m³ opslagruimte nodig.

VERVAAGT DE KLEUR VAN DE ALPINE CABINE NA VERLOOP
VAN TIJD?
Als u een gekleurde (bv. witte) Almhut hebt gekocht, is het belangrijk dat deze goed wordt
opgeborgen om te voorkomen dat de kleur verbleekt. Zorg er gewoon voor dat hij uit de regen
en van UV-licht wordt gehouden en de kleur van de structuur zal er niet afgaan.
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HEB IK EEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG?
Dit hangt meestal af van de de plaatselijke verordeningen. Het best is om de regelgeving bij de
locale gemeente te checken.
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