
AmKo Living (NL) EcoRelax AmKo 780

Ook het technische gedeelte is modulair 
opgebouwd, zodat het op elk moment 
zonder moeite kan worden uitgebouwd naar 
gelang individuele wensen en hedendaagse 
technische ontwikkelingen.
De EcoRelax biedt verschillende 
toepassingsopties. Het kan mobiel op 
wielen neergezet worden op eigen terrein, 
of vastgezet op stripfundering. Op verzoek 
kunnen wij het ook bereiden voor gebruik op 
water.

MOBIEL WONEN
Met de EcoRelax-serie woningen presenteren wij u een 
moderne en exclusieve variatie op mobiele woningen. 
De oppervlakte van 20 à 40 m² en een hoogkwalitatief 
interieur bieden een volwaardig en luxueus 
appartement. De grote raamwanden doordrenken de 
woonkamer van licht; de volledig uitgeruste keuken en 
compromisloze badkamer laten niets te wensen over.
Een bijzonder hoogtepunt en de kern van het ontwerp 
is een mobiele kast die het mogelijk maakt het interieur 
aan de tijd van de dag en uw stemming aan te passen.
De basisuitvoering van de EcoRelax kan middels onze 
modules worden uitgebreid. Zo kunt u bijvoorbeeld de 
SkyLounge betreden via een wenteltrap die toegang 
biedt tot een dakterras. U kunt tevens kiezen voor een 
terras bij de ingang.

Combinatie van drie modulen: 
Woonkamer, SkyLounge, Terras
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BASIS VERSIE

TECHNISCHE UITRUSTING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Sandwich-structuur, staal/hout frame 
(stapelbare optie)
Mobiele eenheid op een 
stripfundering (of op wielen)
Stroom: wandlampen, schakelaar-
stopcontact-USB-combinaties
Ledverlichting op de gevel en het 
plafond
Modulaire technische ruimte
Externe stroom-, water- en 
rioolaansluitingen
Ramen: dubbele beglazing (optie voor 
aluminium kozijnen)
Vloer woonruimte: laminaat
Vloer badkamer: vinyl (optie voor 
steentapijt)
Badkamer uitrusting: Villeroy&Boch, 
Grohe of kwalitatief vergelijkbaar
Douche & toilet

De technische ruimte is ook modulair opge-
bouwd. Afhankelijk van de behoeften en het 
niveau van technische ontwikkeling kan er 
op willekeurig moment uitgebouwd worden 
zonder al te veel moeite.

Waterzuivering (water en riolering)
Alternatieve stroomvoorziening (propaan-
butaan, pellets, diesel, benzine)
Autonome stroomvoorziening (opslag, 
zonne-energie, windenergie, koude-
warmteopslag)

Lengte: 8,5m / 11,2m 
Breedte: 3,4m / 3,9m 
Hoogte: 2,45m 
Gewicht*: ca. 5-9t
(* afhankelijk van uitrusting en versie)

Actuele informatie over het product 
en onze diensten is te vinden op onze 
website www.amko-living.de


