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waarom 
kiezen voor 
Skilpod?
Traditionele bouwbedrijven gaan 
ervan uit dat bouwen per se traag 
gaat, onderhevig is aan de grillen 
van het weer en dat onaangename 
verrassingen onvermijdelijk zijn. 

Maar klopt dat wel? Wat als je alle 
veronderstellingen van tafel veegt 
en van nul af aan het bouwproces 
uittekent?

Dat is precies wat Skilpod doet: 
tabula rasa. Met open geest en de 
mindset van ingenieurs en designers 
innoveren en hertekenen we, tot 
design en functionaliteit perfect 
samenkomen. 

En daar profiteer jij natuurlijk van.

Kiezen voor Skilpod is kiezen voor een 
andere, revolutionaire manier van 
bouwen. Een mooie, degelijke thuis, 
zonder jarenlang bouwgedoe. Zodat 
jij tijd hebt voor leukere dingen. 

Eén all-in prijs, één contactpersoon. 
Geen bouwgedoe of eindeloos heen-
en-weer en hulp bij elke stap.

uncomplicated process

Skilpods zijn geen tiny houses of 
tijdelijke zorgwoningen, maar een 
echte thuis voor het leven. Kwaliteitsvol 
afgewerkt tot in de puntjes.

unexpectedly durable

Op enkele maanden is jouw woning af. 
Zodra je bouwvergunning er is, kunnen 
we erin vliegen. 

Je woning wordt volledig instapklaar 
geleverd, dus jij hoeft geen tijd 
te verliezen met de afwerking. Je 
moet enkel nog verhuizen en je 
housewarming regelen.

unusually fast

Skilpods hebben een unieke, moderne 
look. Perfect voor wie graag een 
statement maakt.

uncommon design



een 
ongewone kijk 
op woning-
ontwerp

Standaard begint elk bouwproject 
vanaf nul en is elk nieuw huis 
eigenlijk een prototype.

Bij Skilpod kiezen we voor een 
radicaal alternatieve aanpak. 

Net als bij een iPhone of een 
Tesla, doen we vooraf research & 
development, perfectioneren we ons 
product en brengen het dan op de 
markt.

We doen niet aan maatwerk of 
leveren geen casco bouwwerk, 
omdat we ervan overtuigd zijn 
dat de meerwaarde net zit in ons 
totaalpakket, met zijn uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Onze designers, ingenieurs 
en productiemedewerkers 
optimaliseren onze woningen tot 
in het laatste detail. Aantrekkelijk 
design, slim ruimtegebruik en een 
comfortabel binnenklimaat vormen 
het hart van elke Skilpod.

Toch blijft ons assortiment 
evolueren. Omdat er nieuwe 
technieken ontwikkeld worden, 
nieuwe producten of materialen 
op de markt komen of simpelweg 
omdat we geïnspireerd raken door 
de input van onze klanten.

De inhoud van dit lastenboek is up 
to date op het moment dat je het 
downloadt of ontvangt, maar kan 
aangepast worden naar aanleiding 
van dergelijke verbeteringen. 

Duurt de zoektocht naar een 
geschikte bouwgrond langer dan je 
gedacht had? Vraag dan zeker naar 
de laatste update van dit lastenboek 
als je later terug bij ons terechtkomt.

nieuwe 
ontwikkelingen



modular 
building



modulair bouwen
Elke Skilpod bestaat uit een heleboel 
verschillende puzzelstukken. We bouwen 
vloeren, muren en plafonds in één stuk 
en bevestigen ze aan elkaar om de 
structuur van je huis te maken. Die werken 
we verder af met elektriciteit, leidingen, 
vloerbekleding, etc. 

Aan het einde hebben we een reeks 
complete modules, die op de werf tegen 
elkaar bevestigd zullen worden. 

Omdat we elk detail vooraf nauwkeurig 
ontworpen en uitgetekend hebben, klikt 
alles perfect in elkaar. Er zijn specifieke 
plaatsen voorzien voor sanitaire leidingen 
en elektriciteitskabels, de isolatie past 
perfect in de wanden, niets wordt aan het 
toeval overgelaten. 

the perfect match
We begeleiden je in het vinden van de Skilpod 
die het best past bij jouw lifestyle en op jouw 
bouwgrond. We helpen je met al het nodige 
papierwerk. Als de bouwvergunning binnen is, 
kunnen we aan de slag.

hoe wordt 
jouw 
Skilpod 
gebouwd?
Dankzij onze unieke bouwmethode, 
kunnen we heel wat tijd winnen 
ten opzichte van een klassiek 
bouwproces. Terwijl we de werf 
voorbereiden, bouwen we in ons 
atelier jouw huis. 
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op de werf

De grondwerken omvatten 
de nodige uitgravingswerken 
voor het uitvoeren van de 
funderingen en rioleringen. 

Het terrein moet bouwrijp zijn 
alvorens de werken van start 
kunnen gaan. 

De uitgegraven grond wordt 
zoveel mogelijk gebruikt 
ter uitvulling. Afvoeren van 
eventuele overtollige grond 
of aanvoeren van extra grond 
om de tuin aan te leggen, is 
niet inbegrepen in de prijs. 

Terwijl we je Skilpod bouwen, voeren we de nodige werken uit op 
de werf: grondwerken, fundering en riolering.

grondwerken
We doen een sondering om 
het type fundering te bepalen.

We voorzien standaard een 
strookfundering uit beton 
tot op vorstvrije diepte, met 
opgemetste blok. 

Deze blok dient voor 
verluchting onder de woning 
en geeft een architecturaal 
zwevend zicht. De vloer van 
de Skilpod en de voor- en 
achterdeur zitten hierdoor op 
40cm boven het maaiveld. 

We leggen wachtbuizen 
om de verschillende 
nutsvoorzieningen aan te 
sluiten. 

De skilpod wordt volledig 
aangesloten op het 
rioleringssysteem volgens de 
leidende voorschriften. Dit 
doen we bij de plaatsing van 
de woning.

Om latere inspectie van 
de riolering mogelijk te 
maken, voorzien we enkele 
inspectieputjes. De DWA 
en RWA zijn gescheiden en 
worden zo op het openbaar 
rioleringsnet aangesloten 
als er een gescheiden net 
aanwezig is. 

Elke woning heeft een 
regenwaterput van 5000l 
met een aanzuigleiding. Het 
regenwater wordt hergebruikt 
op het toilet en voor het 
buitenkraantje op het terras. 
Overtollig hemelwater wordt 
via een infiltratieput van 2500l 
afgevoerd.

fundering riolering

transport & plaatsing
Als alle voorbereidingen klaar zijn, worden de 
modules naar de je kavel gebracht, geplaatst, 
afgewerkt en aangesloten op nutsvoorzieningen.

Opgelet: de hier beschreven standaardopzet is 
inbegrepen in de prijs. Indien er omwille van onvoorziene 
omstandigheden (bv instabiele ondergrond) of locale regels 
wijzigingen nodig zijn, dan kan dat leiden tot een meerkost. 
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Skilpod 
structure



structurele opbouw in LVL
De dragende structuur van onze Skilpods zijn niet zomaar van massief hout gemaakt, 
maar van een speciale industriële houtsoort genaamd LVL: Laminated Veneer Lumber. LVL 
zijn houten balken, gemaakt van op elkaar gelijmde dunne vellen hout. 

Omwille van de manier waarop het gemaakt wordt, kan je heel makkelijk variëren in maten 
en lengtes. Planken en balken kunnen tot op de millimeter precies gezaagd worden, zodat 
ze perfect in onze Skilpods passen. Dat zorgt voor minder afval en minder kans op fouten in 
onze constructie. In tegenstelling tot massief hout, krimpt en zet LVL niet uit onder invloed 
van het klimaat. De verschillende lagen werken elkaar tegen, zodat het geheel zijn vorm 
goed behoudt.

Bovendien heeft LVL, omdat het in essentie nog steeds gewoon laagjes hout zijn, dezelfde 
positieve eigenschappen van elke houten constructie: heel licht materiaal, een aangenaam 
binnenklimaat en zeer goede isolatie.

De buitenwanden zijn opgebouwd uit LVL-stijlen en balken 
van 180x45mm en worden aan de binnenzijde bekleed met 
een Fermacell(1) plaat van 12,5mm en een Durelis P5 plaat(2) 
van 18mm. De isolatie zit tussen de LVL-stijlen en bestaat uit 
18cm minerale wol van Knauf(3). 

Aan de buitenzijde worden de stijlen bekleed met een Steico 
Universal plaat(4) van 22mm en voorzien van SIGA Majvest(5). 
Daarop zetten we horizontaal en verticaal geïmpregneerd 
CLS regelwerk(6) van 89x38mm. 

Als je voor een gevel met steenstrips kiest, plaatsen we een 
laag Powerpanel H2O(7)van 12,5mm, waarop de steenstrips(8) 
worden verlijmd. Als je voor Thermowood kiest, is deze plaat 
niet nodig en wordt ze niet geplaatst

buitenwanden
buitenzijde binnenzijde

1
237

6 48
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Binnenwanden bestaan uit CLS balken en stijlen van 
38x89mm aan beide zijden voorzien van Fermacell(1) van 
12,5mm. Tussen de balken zit 9cm minerale wol van Knauf(2) 
als isolatie.

binnenwanden
1

2
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De tussenvloer bestaat uit twee delen: de vloer van de 
bovenste unit en het plafond van de onderste unit. 

De vloer van de bovenste unit is opgebouwd uit LVL 
randbalken van 225x75mm en kinderbalken van 
225x45mm en wordt aan de bovenzijde voorzien van 
twee lagen Durelis(1) van 18mm. Aan de onderzijde 
plaatsen we vochtbestendige Cembrit Cetris Basic(2) 
platen van 8mm.

Het plafond van de onderste unit is opgebouwd uit 
randbalken van 180x75mm en kinderbalken van 
180x45mm. Aan de onderzijde worden de balken 
afgewerkt met twee lagen Fermacell(3) van 12,5mm. 

Tussenin zit een speling van 15mm en een rubberen 
band(6), om de vloeren akoestisch te ontkoppelen. Tussen 
de LVL-balken zit minerale wol van Knauf als isolatie: 
22,5cm in de bovenste unit(4), 18cm in de onderste(5).

tussenvloeren bij Skilpods met 
meerdere verdiepingen

Het dak is gemaakt uit LVL-balken van 180x45mm en 
randbalken van 320x75mm. Tussen de balken zit 18cm 
minerale wol van Knauf(1) als isolatie. 

Aan de onderzijde zijn de balken bekleed met twee 
lagen Fermacell(2) van 12,5mm en een SIGA Majrex 200(3) 
dampscherm. Aan de bovenzijde zijn de balken bekleed 
met 18mm oriented strand board (OSB)(4) en voorzien van 
80mm PIR isolatie(5). We werken het dak af met een EPDM 
laag(6) voor een waterdichte afsluiting. 

Aan de dakranden plaatsen we aluminium profielen in 
dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk. De afwatering 
gebeurt via gegalvaniseerde buizen die we achter de 
gevelbekleding plaatsen.

opbouw dak
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De vloer van het gelijkvloers bestaat uit LVL randbalken 
van 225x75mm en 225x45mm als kinderbalken. Tussen 
deze balken zit 22cm minerale wol van Knauf als 
isolatie(1). Aan de onderzijde zijn deze balken voorzien 
van vochtbestendige Cembrit Cetris Basic(2) platen van 
12mm. Aan de bovenzijde zijn de balken voorzien van 
twee lagen Durelis(3) van 18mm.

vloer gelijkvloers
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the 
finishing 
touch



jij bepaalt de 
afwerking
Het grondplan en de structuur van je 
Skilpod liggen dan wel vast, dat betekent 
niet dat je er geen persoonlijke touch aan 
kan geven. 

Jij kiest zelf de afwerking van binnen- 
en buitenkant, zodat je nieuwe thuis 
helemaal bij jou past.

Voor de gevels heb je de keuze tussen een afwerking in 
steenstrips of thermowood. gevels

steenstrip donkersteenstrip rood steenstrip licht

De keramische steenstrips zijn beschikbaar in drie kleuren: 
“rood”, “donker” en “licht”. De strips zijn 240x52x14mm en worden 
verticaal zonder voeg verlijmd op een Powerpanel H2O van 
12,5mm.

steenstrips



thermowood 
ayous zwart 
gebeitst

thermowood 
ayous  
naturel

buitenschrijnwerk

De thermowood ayous planken bieden we aan in twee kleuren: 
naturel of zwart gebeitst. De planken zijn 68mm breed en 18mm 
dik. Ze worden bevestigd door middel van nagels en voorzien 
van een open voeg van +-7mm. 

thermowood ayous

De aluminium ramen en deuren zijn van het merk 
Reynaers type Masterline 8 en worden voorzien 
van driedubbele zonnewerende beglazing K.6 
waarvan 1-gelaagd en 4 seizoensglas 70/37. 

De profielen zijn beschikbaar in verkeerswit 
RAL 9016 of mat zwart RAL 9005 beiden in 
structuurlak. 

De ramen en deuren zijn altijd kamerhoog en 
worden aan de buitenzijde afgewerkt met een 
alucobond afschuining in dezelfde kleur als de 
profielen van de ramen. 

In woningen met een C+ ventilatiesysteem wordt 
elk raam voorzien van de nodige ventilatieroosters 
volgens de minimale eisen volgend uit het 
ventilatieontwerp. 

De voordeur is aan de buitenzijde voorzien van 
een deurtrekker. Aan de achterdeur zit een 
deurklink. Alle buitendeuren zijn uitgerust met een 
7-puntsluiting.

Alle ramen op verdieping zijn uitgerust met een 
kip-draai-systeem. Dit werkt met een sleutel. 
Met die sleutel op het raam kan je instellen of de 
ramen kunnen opendraaien of enkel kippen, bv 
voor de veiligheid in de kinderkamer. Als je de 
sleutel wegneemt, kan je de ingestelde functie niet 
veranderen. 

verkeerswit

mat zwart



vloeren

tegel wit tegel grijs tegel antraciet

In de badkamer, berging en het toilet liggen altijd keramische 
tegels van het merk Merazzi in formaat 60x30cm. De tegels 
zijn gerectificeerd en hebben een dikte van 11mm. Je kan kiezen 
tussen wit, grijs en antraciet. 

vloer badkamer, 
berging en toilet

tegel wit tegel grijs tegel antraciet

De overige ruimtes kunnen voorzien worden van de zelfde type 
vloertegel als de badkamer, met als enige verschil het formaat. 
Tegels buiten de badkamer zijn 60x60cm. 

vloer overige ruimtes: 
optie tegels 

Laminaat 
Stockholm Oak

Laminaat 
Island Oak

Laminaat 
Chevron Oak

Voor de vloer in de ruimtes buiten de badkamer kan je kiezen 
voor laminaat van het merk Pergo. Deze collectie bestaat 
uit middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een 
uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel. Ze zijn geschikt voor intens 
gebruik (klasse 33). Voor optimaal comfort en installatie leggen 
we een ondervloer. We bieden de volgende opties aan: Beige 
Chevron Oak, Stockholm Oak en Island Oak. 

vloer overige ruimtes: 
optie laminaat

In de badkamer, berging en het toilet worden altijd tegels gelegd. Voor de andere ruimtes kan je 
kiezen tussen tegels of hoogwaardig laminaat. Het is niet mogelijk om per ruimte een ander type 
of kleur vloer te kiezen.



De plinten en dagkanten bestaan uit MDF V313 van 6mm dik. 
De plinten zijn 50mm hoog en worden in elke ruimte van de 
woning voorzien. De hoekprofielen dienen als afwerking voor 
de dagkanten aan de binnenzijde. 

plinten en dagkanten

De wanden en het plafond worden wit geschilderd met Glidden 
tex Matt RAL 9010 verf.

afwerking wand en 
plafond



deuren

Binnendeuren zijn steeds 
kamerhoog en voorzien van 
geminimaliseerde omlijsting in 
het vlak van deur. Omdat de 
plinten en omlijsting precies 
even dik zijn, lopen ze overal 
perfect in elkaar over.

Het deurkader is van 13-laagse 
berken multiplex. De slag 
van de deur is voorzien 
in vochtwerende MDF 
en transparante rubbers 
om omgevingsgeluid te 
beperken. De omlijsting is 
in vochtwerende MDF. De 
deurbladen worden met 
onzichtbare scharnieren 
(Argenta Invisible Small) in het 
kader gehangen.

De deuren meten 
2600x820x40mm en worden 
volledig gelakt in dezelfde kleur 
als de muren en plafonds (RAL 
9010)

De specifieke draairichtingen 
en afmetingen kan je per 
woning terugvinden op het 
plan op de product sheet.

deurklinken De deurklinken zijn van het type HDD Pro I Shape 19mm en bestaan uit 
inox met buissdikte van 1mm en hebben een dubbel veersysteem. Je kan 
kiezen uit een matzwarte of matwitte gepoederlakte afwerking. 

Op de deur van het toilet plaatsen we een vrij/bezet-slot. 



keuken



De opstelling van de keuken is afhankelijk van de type woning. 

De keuken bestaat uit minimaal uit zeven modules met een breedte van 60cm, waarvan 
minstens twee hoge kolomkasten, waarin koelkast diepvries, oven en microgolfoven (al dan niet 
als combi-toestellen) ingebouwd worden. Minimaal vijf modules bestaan uit combinatie van lage 
kasten en hoge kasten. De kasten zijn voorzien van de nodige leggers en lades. 

Alle kasten zijn greeploos en voorzien van dempende scharnieren. Onder de bovenkasten zitten 
ingebouwde ledspotjes. De plinthoogte bedraagt 12cm. 

In sommige woningen is standaard een keukeneiland voorzien. Raadpleeg de product sheet van 
de woning om dit te verifiëren voor de woning van jouw keuze.

Als er een keukeneiland voorzien is, bestaat dat uit minimaal 3 modules van 60cm breed en 
wordt in het eiland een inductiekookplaat met ingebouwde dampkap ingebouwd. De kookplaat 
zit steeds aan de kant van de wandmodules. Aan die kant zitten lades met een diepte van 60cm. 
Aan andere kant van het eiland zijn kasten van 35 cm diep, met de nodige leggers.

opstelling
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De fronten zijn 19mm dik en bestaan uit spaanplaat met een laag mat-witte melaminehars.

Het werkblad is 25mm dik en bestaat uit spaanplaat met een laag melaminehars in een van 
deze drie kleuren: Arctic Wit, Terazzo Bianco en Kwartsgrijs. 

materialen

Arctic Wit KwartsgrijsTerazzo Bianco

gootsteen en kraan
De inbouwgootsteen en mengkraan komen in twee kleuren: chroom, met een inox spoelbak en 
verchroomde kraan of zwart, met een spoelbak van graniet en matzwarte kraan.

Box BXX 210 500 Roestvrij staal | BXX2105001
FAMILIE : Spoeltafels |  SERIE : Box |  MODEL : BXX 210 500 |  UITVOERING : Roestvrij staal |  INSTALLATIETYPE :

Onderbouw |  INSTALLATIETYPE : Vlakbouw |  INSTALLATIETYPE : SlimTop

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte van grote bak 200,00 mm

Uitsparing SEE-INSTRUCTION-MANUAL

Breedte van grote bak 410,00 mm

Aantal bakken 1

Kast 600,00 mm

Lengte 530,00 mm

Ventiel 3 1/2" (geperst in de bakbodem)

Ventielset inbegrepen Ja

Breedte 510,00 mm

Afloopset inbegrepen Ja

Openingen ø 35 mm 2

Lengte van grote bak 500,00 mm

Prijs 760,26 €

SPECIFICATIES

Vlakbouw:

spoeltafelrand

komt

gelijk met

het

werkblad

te liggen

SlimTop:

uiterst

vlakke

oplegrand

nauw

aansluitend

bij het

werkblad

Integraalventiel

geperst in

de

bakbodem

voor een

optimale

hygiëne

Geïntegreerde

overloop:

discreet,

esthetisch

en

eenvoudig

te

reinigen

Openen

en sluiten

van het

ventiel via

draaiknopbediening

Franke nv | fbn-info@franke.com | | 2021-06-28



De keuken is uitgerust 
met toestellen van het 
merk AEG, met twee jaar 
garantie.

De toestellen zijn 
afhankelijk van het type 
woning. Consulteer de 
product sheet per woning 
voor meer info.

Sowieso heeft de keuken 
altijd een microgolfoven, 
oven, inductiekookplaat, 
vaatwasser en koelkast-
diepvriescombinatie.

toestellen

In woningen zonder standaard keukeneiland 
plaatsen we boven het inductievuur de AEG 
Telescopische dampkap 60 cm DPB3632S. 

Deze discrete dampkap is alleen zichtbaar als ze 
in gebruik is, omdat ze geïntegreerd wordt in de 
bovenkastjes van de keuken. Tijdens het koken 
trek je ze uit de unit en als je klaar bent, schuif je 
ze gewoon terug weg.

telescopische dampkap

In woningen zonder standaard keukeneiland plaatsen we de 
AEG Inductiekookplaat IKB64301FB. Koken met inductie gaat 
zeer snel en is extra veilig, omdat de kookplaat enkel de pan 
verwarmt en niet zelf heet wordt. 

Let wel op dat je kookgerief geschikt is voor inductie. Dat kan je 
makkelijk testen door er een magneet tegen te houden. Blijft die 
plakken, dan kan je koken op inductie.

inductiekookplaat

IKB64301FB Inbouwkookplaat

Snelreagerend inductiekoken voor topprestaties

Met inductiekoken kunt u de temperatuur nauwkeurig
en snel instellen, van voorzichtig sudderen tot volle
warmte. Het verwarmt alleen de pan, niet het
oppervlak.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En
omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zal
hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm
worden en aan het oppervlak vastkoeken. Je kunt dit
er gewoon afvegen om je kookplaat schoon te

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van
keukenluchtjes
Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze
kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-
dampkappen, schakelt automatisch in en reguleert de
ventilator en verlichting op basis van uw behoeften.

Meer voordelen :
Power Booster-functie: uiterst snel hoge temperatuur bereiken•

Instelbare timer en kookwekker•

Kenmerken :

Inductiekookplaat•
Kookplaat met afgeschuinde rand•
TouchControl-bediening•
Hob²Hood: bediening van de dampkap
via de kookplaat

•

Zone links vooraan:
2300/3700W/210mm

•

Zone links achteraan:
1800/2800W/180mm

•

Zone rechts vooraan:
1400/2500W/145mm

•

Zone rechts achteraan:
1800/2800W/180mm

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Automatische panherkenning•
Automatische opwarmfunctie•
OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'

•

Pauze-functie voor korte
onderbrekingen

•

Kinderbeveiliging•
Akoestisch signaal met SoundOff optie•
Timer-functie•
Automatische uitschakeling•
OptiFix™: voor een extreem snelle
installatie

•

Eenvoudige installatie dankzij
modulesysteem

•

Plaats bediening: vooraan rechts•
Vergrendelingstoets•
Kleur: zwart•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Afmetingen (BxD) in mm : 590x520•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 44x560x490•
Kleur : zwart•
Type kader : 4 facetranden•
Pottendragers : Geen•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Aansluitwaarde (W) : 7350•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
PNC Code : 949 597 378•

Productbeschrijving :

Inductiekookplaat, 60
cm, 4 zones,
TouchControl, facetrand

In woningen met een keukeneiland, kiezen we voor de AEG 
Inductiekookplaat met recirculatie CCE84543CB. De dampkap 
zit ingebouwd in deze kookplaat, waardoor de kookplaat in het 
eiland geplaatst kan worden.

inductiekookplaat met ingebouwde dampkap



In alle woningen plaatsen we een AEG Vaatwasser FSB53607Z. 
Met de QuickSelect optie hoef je zelf niets in te stellen en 
kiest het toestel de optimale wascyclus, maar je kan met de 
schuifbediening ook zelf de cyclustijd instellen en extra opties 
kiezen. 

Als het toestel aanstaat, straalt het een klein lichtpuntje op de 
vloer, zodat je steeds weet of je de deur kan openen zonder een 
golf water over je heen te krijgen.

vaatwasser
FSB53607Z Vaatwasser

Afwassen op maat. Met slechts 1 vingerdruk

QuickSelect van AEG zorgt voor optimale instellingen
voor elke afwascyclus. Kies met de schuifbediening
een cyclustijd en eventuele extra opties. Allemaal
intuïtief. Laat daarna de machine de rest doen. Geniet
van smetteloze resultaten op het meest geschikte

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met
QuickSelect
QuickSelect maakt een optimale bediening van de
vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de
schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra
keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op
maat op het meest geschikte moment, én een

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw
droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur
opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het
droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw
energiekosten.

Meer voordelen :
30 min-programma voor een snelle, efficiënte afwas•

Met de Beam-on-floor-technologie ziet u onmiddellijk de status van uw afwas•

Een sensor past de vaatwascyclus aan overeenkomstig de grootte en
vuilgraad van de vaat – zo wordt precies de juiste hoeveelheid water en

•

Kenmerken :

Installatie: Volledig integreerbaar•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

QuickSelect: digitale schuifregelaar•
Water- en energieverbruik: 9.9 L, 0.835
kWh voor Eco cyclus

•

Inverter motor•
TouchControl voor het selecteren van
programma's en functies

•

 7 programma's, 3 temperaturen•
Vaatwasprogramma's: 160 min., 60
min., 90 min., AUTO Sense, Eco,
Machine Care, Quick 30 min.

•

Optie XtraPower: extra reinigingskracht
bij sterk bevuilde vaat

•

Optie GlassCare: optimale reiniging en
bescherming van delicaat glaswerk

•

Bestekmandje•
Uitgestelde start 1-24 u•
BeamOnFloor met 2 kleuren•
AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

AutoOff functie•
AquaControl•
Geluidsniveau: slechts 42 dB•
Resttijdindicatie•
In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met opklapbare
kopjeshouders

•

Onderkorf met 4 neerklapbare
bordenrekken

•

Watersensor die de zuiverheid van het
water controleert

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-880x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) : 42•
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369) : B•
Aantal couverts (EU 2017/1369) : 13•
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) : D•
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369) : 1.121•
Droogprestatie-index (EU 2017/1369) : 1.061•
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU
2017/1369) : 0.835

•

Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU
2017/1369) : 84

•

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 2017/1369) : 0.5•
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) (EU 2017/1369) : 0.5•
Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L)
(EU2017/1369) : 9.9

•

Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369) : 4:00•
Installatie : Volledig integreerbaar•
Sproeiniveau bovenaan : Geen•
Sproeiarm onderaan : Standaard•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 150•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 150•
Zekering : 10•
Voltage (V) : 220-240•
PNC Code : 911 536 401•
EAN Code : 7332543671564•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, 42 dB, 60
cm, 9,9 l, 7 prog./3
temp., 13 bestekken, 24
u startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren, Beam
on floor, QuickSelect,
MachineCare,
GlassCare, XtraPower

In woningen met combi-oven plaatsen we een AEG CombiQuick 
Heteluchtoven met microgolven KMK565060M. Dit toestel 
combineert een heteluchtoven (tot 230°C) met een microgolf - en 
grillfunctie. De oven heeft 43l inhoud.

combi-oven

In alle woningen plaatsen we een AEG Koel-/vrieskast, vriesruimte 
onder SCB41811LS. Beide toestellen worden ingebouwd achter 
een deur, zodat ze niet zichtbaar zijn als ze gesloten zijn.

De koelruimte heeft een volume van 196l, de diepvries 72l. Genoeg 
voor een gezin van vier.

De leggers en bakjes in het koelgedeelte kunnen verplaatst 
worden, zodat je de koelkast op jouw noden kunt afstellen.

De vriezer heeft 4 sterren, dit betekent dat je verse etenswaren 
snel invriest. De leggers zijn stevige glazen platen, waarop je ook 
zware dingen kan invriezen, zoals bijvoorbeeld een ovenmaaltijd 
in een keramieken schotel.

koelkast-diepvriescombinatie

KMK565060B Inbouwoven

De volle smaak, in de helft van de tijd

Sappig gebraden kip, een romige Dauphinoise, een rijke stoofschotel: allemaal
klaar in de helft van de tijd van een gewone oven. De CombiQuick-oven zorgt
snel voor bijzondere smaken en geweldige gerechten. Hete lucht zorgt samen
met magnetronsnelheid voor de heerlijke afwerking en texturen van een
gewone oven, in één compacte ruimte. Tijd staat smaak vanaf nu niet meer in

Combinatie van microgolf en grill. Snel koken met een knapperig accentje

Combineer de power van de grill met de efficiëntie van de microgolf, met Fast
Cooking. Smelt de mozzarella op uw tosti's of geef de suiker op een crème
brûlée een knapperig korstje, alles in de microgolf. Veelzijdig koken, op een
meesterlijke wijze.

Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken

Superieure en snelle kookresultaten - deze oven
warmt snel op, zodat je meer tijd hebt om samen met
je familie en vrienden van de maaltijd te genieten.

Meer voordelen :
Bedien de oveninstellingen eenvoudig met het EXPlore LED-display.•

Het slimme Hot Air-convectiesysteem zorgt ervoor dat de warme lucht
gelijkmatig in de ovenruimte circuleert voor een sneller en energiezuiniger

•

Een efficiënte manier om te grillen, toasten, bakken of braden•

Kenmerken :

AEG MaxiKlasse™ oven met de
grootste binnenruimte én bakplaat in
zijn klasse.

•

Multifunctionele heteluchtoven met
microgolven

•

Vermogen microgolfoven: 1000 W•
Geïntegreerde recepten•
Snelle opwarming van de oven•
Isofront® Plus koele ovendeur•
Ovenvolume: 43 liter•
Elektronische kinderbeveiliging•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

Easy-to-clean email•
Automatisch temperatuurvoorstel•
Elektronische temperatuurregeling•
Ovenfuncties: Onderwarmte,
Conventioneel met microgolf,
Conventioneel (boven- &onderwarmte),
Ontdooifunctie met microgolf,
Ingevroren gerechten, Grill met
microgolf, Grill, Microgolffunctie,
Pizzafunctie, Opwarmen met microgolf,
Multi hetelucht, Multi hetelucht met
microgolf, Circulatiegrill, Circulatiegrill
met microgolf

•

Temperatuur instelbaar van 30°C -
230°C

•

Vermogen grill: 1900 W•
Ventilatie van de mantel•
Halogene interieurverlichting•
Automatische uitschakeling van
ventilator bij openen deur

•

Demo mode•
Lengte elektrische kabel: 1.5 m•
Compacte inbouwoven•
Aantal bakniveaus: 2•

Technische gegevens :

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 450x560x550•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 455x595x567•
Zekering : 16•
Aansluitwaarde (W) : 3000•
Type oven : Combi-microgolf•
Ovenenergie : Elektrisch•
Aantal ovenruimten : 1•
Netto inhoud oven (L) : 43•
Geluidsniveau (dB(A)) : 52•
Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1630•
Voltage (V) : 220-240•
Type stekker : Schuko-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
PNC Code : 944 066 951•

Productbeschrijving :

CombiQuick, 45 cm,
multifunctioneel,
microgolffunctie,
indrukbare
bedieningsknoppen,
zwart

In woningen zonder combi-oven plaatsen we een AEG Inbouw 
Microgolfoven MBE2658SEB. Dit toestel heeft 26l inhoud en een 
vermogen van 900W.

microgolfoven

In woningen zonder combi-oven plaatsen we een AEG 
Surroundcook Heteluchtoven BEE435060B. Deze oven heeft 
een inhoud van 71l en de temperatuur is instelbaar van 50°C 
tot 275°C. Het toestel heeft ook een ingebouwde gril, met een 
vermogen van 1900W. De Surroundcook technologie zorgt ervoor 
dat de hete lucht zeer gelijkmatig in de oven verspreid wordt, 
zodat uw gerechten perfect gegaard worden.

heteluchtoven



badkamer 
& toilet



badkamermeubel

In de badkamer voorzien we een meubelset. In de grote 
badkamer heeft deze meubelset twee wastafels. In de 
kleinere badkamers heeft de meubelset één wastafel. 

Het bovenste deel bestaat uit een spiegelkast met twee 
leggers. Bovenaan zijn led-verlichtingsarmaturen vast 
bevestigd op de spiegelkast. Twee stuks bij de dubbele 
wastafelset en één stuk bij de enkele wastafelset. 

Het onderste deel heeft altijd twee lades over de breedte 
van de één of twee wastafels. De fronten zijn in witte 
melanine. 

De wastafels en het tablet vormen één geheel en lopen 
dus naadloos in elkaar over. Ze zijn volledig gemaakt uit 
kunstmarmer en voorzien van een kraangat met overloop.

De precieze opstelling van 
de badkamer hangt af 
van het type Skilpod en 
of het een eerste dan wel 
tweede badkamer is. De 
details per Skilpod vind je 
terug in de product sheet 
van elke woning.

Sowieso is er altijd 
minstens één badkamer 
met een inloopdouche, 
een badkamermeubel met 
dubbele wastafel en een 
handdoekradiator. Er is 
altijd minstens één apart 
(gasten)toilet met een 
handwasbakje. 

badkamer

kranen

De kranen zijn Paffoni 
wastafelkranen light 
zonder automatische 
lediging. Je kan kiezen 
tussen een uitvoering in 
chroom of mat zwart.



inloopdouche

De inloopdouche bestaat uit een douchebak, 
glazen wand en douchesysteem. De wanden 
van de douche worden afgewerkt in Saetfix.

De douchebak de Futurion Quaryl rechthoekig 
wit van Villeroy & Boch, met een afmeting van 
180x80x6cm, 160x80x6cm of 140x80x6cm, 
afhankelijk van het type woning. 

Quaryl is een samenvoeging van acryl en 
kwarts, een nieuw materiaal met een aantal 
belangrijke voordelen: het is krasvast, voelt 
aangenaam aan, is robuust en heel goed 
recycleerbaar.

De glazen wand van merk Inda is transparant 
en meet 6mm op 90x200cm. De materialen 
om de wand te bevestigen kunnen uitgevoerd 
worden in chroom of mat zwart.

Het douchesysteem is van Paffoni 
en bestaat uit een douchekop 
(225mm diameter), handdouche en 
thermostatische kraan. 

Het geheel komt tegen de wand en 
is regelbaar in hoogte.

Je kan ook hier kiezen tussen een 
afwerking in chroom of mat zwart.



In elke badkamer plaatsen we een 
elektrische handdoekradiator Radson 
Bagana 500W van 50x122cm. Deze 
bijverwarming functioneert volledig 
op zichzelf, waardoor het mogelijk 
wordt de badkamer een paar graden 
warmer te maken dan de rest van 
de woning. Het is meteen mooi 
meegenomen dat je handdoek alvast 
opgewarmd wordt.

In badkamers waar een bad voorzien is, plaatsen 
we het wit Alpin Villeroy & Boch Architectura 
Ligbad Rechthoek 180x80cm in acryl.

Het kraanwerk bestaat uit een douchekop en 
eengreepskraan van Paffoni, beschikbaar in 
chroom of mat zwart. Deze set wordt centraal op 
de lange kant van de badkuip geplaatst. Voor de 
douchekop is een houder voorzien.



Elke Skilpod heeft minstens één apart (gasten)
toilet. In die ruimte vind je een toilet, een 
ophangsysteem met bedieningspaneel en een 
handwasbakje met koudwaterkraan.

In sommige Skilpods is er een badkamer met 
extra toilet. In die badkamers is het toilet, 
ophangsystem en bedieningspaneel hetzelfde 
als in het gastentoilet, maar we voorzien 
daar geen extra wasbakje, omdat er al een 
badkamermeubel met wastafel is.

toilet

Het toilet is een Villeroy & Boch Soul Pack 
hangtoilet DirectFlush + soft close wit uit 
porselein. Dankzij het DirectFlush ontwerp, is 
het toilet makkelijker schoon te maken dan een 
toilet met klassieke boord. 

toilet

Het ophangsysteem is een WC-element 
systemfix voor hangtoilet H112, met reservoir. 
Het Geberit inbouwreservoir Sigma 12cm 
kan tot 4,5l begrensd worden en scoort 
daarmee voorbeeldig qua waterverbruik. Het 
bedieningspaneel is uit wit kunststof. 

ophangsysteem & bedieningspaneel

In de aparte (gasten)
toiletten, plaatsen we 
een wasbakje Villeroy 
& Boch Architectura 
36x26 cm met 
overloop, uit wit Alpin 
sanitairporselein.

De kranen zijn 
koudwaterkranen met 
keramische platen 
van het merk Nordica. 
Je kan kiezen voor een 
uitvoering in chroom 
of mat zwart.

handwasbakje & kraan



technieken



In elke woning plaatsen we de nodige 
rookmelders op batterij.

brandveiligheid

De woningen zijn uitgerust met ventilatiesysteem 
type D. Bij dit systeem gebeurt zowel de aanvoer 
van verse lucht als de afvoer van oude lucht 
mechanisch via de ventilatieunit. In de unit zit een 
warmtewisselaar, die in de winter de warmte van 
de binnenlucht recupereert om de buitenlucht 
voor te verwarmen.

ventilatie

De woning wordt verwarmd en gekoeld 
met een lucht-lucht-warmtepomp met 
buitenunit van het merk Mitsubishi. 

Een lucht-lucht-warmptepomp is een 
energiezuinige verwarming, die  warmte 
uit de buitenlucht onttrekt, zelfs als het 
buiten vriest.

Als de binnenlucht te warm is, kan de 
techniek omgekeerd worden om je 
woning te koelen. Je hebt dus maar één 
systeem nodig voor beide functies.

We plaatsen units in de leefruimte 
en alle slaapkamers. De badkamer 
wordt bijverwarmd dankzij de 
handdoekradiator.

verwarming en 
airco

De elektrische installatie beantwoordt aan 
de voorschriften van de stroomleverende 
maatschappij en het AREI (Algemeen Reglement 
Elektrische Installaties). 

Elke woning is heeft een afzonderlijke meter, die 
staat opgesteld in de berging. De kosten voor 
de indienststelling van de individuele meter zijn 
inbegrepen in onze prijs.

De elektrische installatie is afhankelijk van het 
type woning. Voor ieder van onze woningen 
hebben we een elektrisch plan met locatie van 
stopcontacten en lichtpunten.  

Buiten wordt altijd een stopcontact voorzien, 
geschikt voor buitengebruik. We plaatsen ook 3 
lampen met armatuur, 2 aan de tuinkant, 1 aan de 
voordeur.

elektriciteit



Het is mogelijk om zonnepanelen op je Skilpod te 
plaatsen. Het dak is geschikt, er is een doorvoer 
voorzien naar de technische ruimte en er is plaats 
voor een thuisbatterij.

Je kan dus op elk moment beslissen om 
zonnepanelen te laten installeren. Als je dat wilt, 
kan je meteen bij de plaatsing door onze partner 
Futech zonnepanelen laten plaatsen, maar dit is 
niet verplicht. 

De zonnepanelen en thuisbatterij zijn niet 
inbegrepen in de prijs.

zonnepanelen (optioneel)

Onze woningen voldoen aan de huidige wetgeving 
en normen. Voor 2022 mag het E-peil maximum 
30 zijn. Hier voldoen onze woningen aan zonder 
zonnepanelen. 

Als je een paar zonnepanelen plaatst, zakt het 
E-peil tot onder de 20. Zonnepanelen kunnen voor 
een meerprijs toegevoegd worden (zie onder).

De veiligheidscoordinatie is inbegrepen in de prijs.

Voor elke woning wordt een EPB-verslag 
opgemaakt. We laten een blower-door-test 
uitvoeren door een onafhankelijke instantie, wat 
teruggekoppeld wordt naar de EPB verslaggever. 
Daarna krijg je het volledige dossier.

Epb, studies en 
veiligheidscoordinatieDe nodige aanvoerleidingen voor koud 

en warm water zijn van aluminium/
vernet polyethyleen. Alle afvoeren zijn 
van PE.

De installatie is conform de 
voorschriften van de waterleverende 
maatschappij, met inbegrip van de 
nodige afsluitkranen, terugslagkleppen 
en ander toebehoren.

In de berging is een toevoer en afvoer 
voor de wasmachine. 

Buiten is een vorstvrij kraantje dat 
aangesloten is op de regenwaterput.

Het warm water in je woning wordt 
voorzien door een A+ warmteboiler van 
Panasonic. De capaciteit is afhankelijk 
van het aantal slaapkamers en terug te 
vinden op de product sheets.

sanitair



more questions?
just ask!

contact@skilpod.com
014 58 01 52

www.skilpod.com

http://www.skilpod.com/nl/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=lastenboek

