
Bouwunits en kantoorunits  
huren of kopen

Op maat gemaakt

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Schakelbaar en stapelbaar

In en verkoop occasions

Snel geleverd

Transport en Plaatsing
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Via de bouwunits.nl website kunt u bouwunits, schaftunits, kantoorunits etc bestellen. 

Wij verhuren deze als standalone of als geschakeld gebouw. 

Ook voor de langere termijn kunt u bij ons terecht door bouwunits te kopen.



Opslagcontainer

Bij Bouwunits.nl kan je snel en gemakkelijk units huren of kopen. 

Voor de Bouw, Kantoor, MKB, Industrie of Onderwijs. Een unit 

kan gebruikt worden als bouwunit, uitvoerdersunit, schakelunit, 

kantine-unit of schaftunit. De standaard afmeting is 3m x 6m = 

18m2. Deze unit kan geschakeld worden tot een oneindig groot 

gebouw. Of gestapeld 3 hoog. Hiermee kunnen we een compleet 

kantoor of gebouw neerzetten.

Directieunit KantoorunitBouwunit

SchoolunitPortiersunit

Woonunit

Sanitairunit

Schaftunit Opslagunit

Toepassingen van onze units
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Elektra en groepenkast Draaikiep raam Rolluik en ventilatierooster

De mobiele units van Bouwunits.nl worden 

gefabriceerd met hoogwaardige materialen. 

Alle aansluitingen zijn gestandaardiseerd. 

Hierdoor sluiten nieuwe units naadloos aan 

op units die 10 jaar geleden zijn gemaakt. Wij 

produceren de units in onze eigen fabriek. 

Hierdoor garanderen we de kwaliteit. 

Daarnaast kunnen wij koopunits volledig 

op maat produceren. Je kunt zelf de lengte, 

breedte en hoogte bepalen. Maar ook de kleur 

van de buitenkant en de binnenhoogte. Daar-

naast is het mogelijk om ramen en deuren op 

specifieke plaatsen te laten monteren, zodat 

deze aansluiten op het gewenste uitzicht.

Nuts dmv cee steker en tyleen aansluiting RAL-kleur naar keuzeGoede isolatie en ventilatie

Anti-corrosie behandeling van kolom en 
bodemplaten.

Makkelijk koppelen dmv koppelbouten, 
koppelstroken en afdichtingsrubbers

Deuren naar binnen of naar buiten draa-
iend, links of rechtsdraaiend

Constructie: stabiel stalen frameconstructie verzinkt en afgelakt

Belasting: vloer 250kg/m2, dak 150kg/m2

Elektra: aansluiten met CEE 400V/32A steker, doorkoppelen zeer eenvoudig

Wanden, dak en vloer: houtskeletbouw en 100mm dik minerale wol

Afwatering: regenwaterafvoer door 4 geïntegreerde afvoerbuizen

Deuren: geïsoleerde opdekdeuren naar buiten of naar binnen draaiend

Ventilatie: middels roosters in de gevel en in de raamkozijnen

Ramen: draai/kiep ramen met isolatieglas, alu rolluiken voor de ramen

Opties: systeemplafond, sanitair, kleur naar keuze, vloerbedekking etc.
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Technische specificaties



Bouwunits is onderdeel van StarCabin BV, al meer dan 30 jaar specialist in het 

leveren van tijdelijke huisvesting. Met onze voorraad aan bouwunits voorzien wij 

de Bouw, Infra, MKB en Industrie van huisvesting voor schaft, directie, kantoor 

en opslagruimtes. Als stand-alone bouwunit of als samengesteld en geschakeld 

gebouw. Wij leveren uit voorraad, doen fundatie-advies, transporten naar uw lo-

catie, en monteren het modulaire gebouw ter plekke. Daarnaast hebben we nog 

de productie en verkoop van bouwunits op maat. Zo kunnen we snel en goed 

adviseren welke modulaire huisvesting het beste bij u past. Onze deskundige 

service van ontwerp en levering tot montage is net zo vanzelfsprekend als de 

technische kwaliteit van onze bouwunits.

Mobiel, functioneel ingericht en gebruiksklaar in een handomdraai.

Copyright StarCabin BV - 2020

Over bouwunits.nl De specialist in tijdelijke huisvesting



30.01 40.0240.01

60.01

60.09

60.10

60.04

60.14

90.88

60.15

90.9090.44

60.03

60.0860.05

60.13

60.11

60.07 60.06

60.12

60.02

Copyright StarCabin BV - 2020

Al onze type units op een rij 
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Vermenigvuldigen of mededelingen aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijk toestemming van de eigenaar niet toegestaan.

Losse en geschakelde 
Units voor Bouw en 
Industrie

In-en verkoop van 
tijdelijke gebouwen

Tijdelijke en flexibele 
accommodaties op maat

Dat gaat heel makkelijk bij Bouwunits.nl! Kies het type bouwunit(s) en klik op ‘voeg toe aan offerte’.  Voeg 

eventueel extra opties, postcode van leveradres en de periode toe, en binnen vijf minuten ontvang je een 

complete offerte in  de mail.

Heb je een vraag of wil je dat wij jou even bellen?

Kantoor en opslag:

De Loetenweg 3

1187 WB Amstelveen

Correspondentie:

Postbus 9108

1180MC Amstelveen

Offerte?

Een vraag?

020 682 49 00

info@starcabin.nl

bouwunits.nl/contact/

bouwunits.nl/offerte/

Kies de afmeting en 
het unit type

Stap 1 Stap 2

Kies het aantal of
voeg nog een type toe

Stap 3

Kies huur of koop
en voer postcode in


