
COMFORTABEL, 
SNEL GEPLAATST MET 
LAGE GEBRUIKSKOSTEN

BUKO UNITS

NU TE
HUUR



DE UNIT VOOR 
ELK PROJECT.

Dankzij onze jarenlange ervaring in de verhuur 

van units zijn we nu in staat om met deze 

nieuw ontwikkelde modules alle mogelijke 

samenstellingen voor uw project te maken. 

Zelfs in 3 bouwlagen.

Tijdens het ontwikkelen van deze unit is rekening gehouden 

met energiezuinigheid, onderhoud, gebruikskosten, binnen-

klimaat en wijze van transport. Dit heeft geleid tot een unit

met de volgende belangrijke eigenschappen: licht, comfortabel 

en vooral een prettige werkomgeving.

Lengte: 6000 mm

Breedte: 3000 mm

Inwendige hoogte: 2500 mm  

AFMETINGEN

LEVERBAAR
IN DIVERSE 
INDELINGEN



TYPE 1
Unit met pantry, koelkast 

en 2-pits kooktoestel

TYPE 2 TYPE 4

TYPE 7 TYPE 8
Kleedunit met banken, 

kapstokhaken en 

kledingdroger

TYPE WT75
Was-toiletunit voor 

75 personen 

TYPE WT50
Was-toiletunit voor 

50 personen 

COMPLEET ASSORTIMENT.

TYPE 3



TYPE 5 TYPE 6

TYPE WT100
Was-toiletunit voor 

100 personen 

KEUZE 
UIT RUIM 
ASSORTIMENT 
MEUBILAIR

Unit type 1 standaard met koelkast en kookplaat

Optioneel airconditioning

Eenvoudig te bevestigen reclameuitingen

Keuze uit ruim assortiment meubilair



VOORDELEN

BUKO UNIT

 strak & licht interieur

 3-hoog stapelbaar

 energiezuinig

 inbraakwerende voorzieningen

 inbouwinstallaties en schakelmateriaal

 geïntegreerde rolluiken

 kunststof draai-kiepramen

 eenvoudig te bevestigen reclameuitingen

 keuzemogelijkheid voor airconditioning

 unit type 1 is standaard voorzien 

van koelkast en kookplaat 

 binnen -en buitenwanden zijn 

eenvoudig te reinigen

 keuze uit degelijk en ruim 

 assortiment meubilair

 magnetische accessoires beschikbaar

COMFORTABELE 
WERKPLEK.

PRETTIG
BINNEN-
KLIMAAT



bukohuisvesting.nl

 units

 schottenketen

 meubilair

 varianthallen

 zaagloodsen

 containers

 ECO toiletten

 verkeersmaatregelen

 autokraantransport 

VOOR ELK PROJECT 
het juiste materieel

GESPECIALISEERD 
en betrouwbaar

BUKO Bouw & Winkels is met ruim 50 jaar erva-

ring een  betrouwbare en gespecialiseerde partner 

voor projecten. Alle huisvesting via één aanspreek-

punt geregeld. Veilig, compleet en snel.

 50 jaar ervaring

 snelle levertijden

 schoon en net materieel

 compleet assortiment

 financieel solide partner

 eigen montage- en installatieafdeling 

 eigen transportafdeling

 één aanspreekpunt 



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frame •  Gegalvaniseerd stalen frame    

 •  Twistlock 20ft-systeem  

 •  Ingebouwde voorzieningen 

  voor heftruck  

Dak •  Gegalvaniseerd plaatstalen dak     

 •  Geïntegreerde goten

 •  4 geïntegreerde hemelwaterafvoeren 

 •  Goed geïsoleerd | isolatiewaarde RC 2,6  

Plafond •  Wit afgewerkt plaatmateriaal

 •  Glad en gemakkelijk te reinigen

 •  Naden afgewerkt met witte profielen  

 •  Inwendige hoogte plafond 2500 mm 

Vloer •  Onderzijde vloer voorzien van 

  gegalvaniseerd plaatstaal 

 •  Ongedierte werend

 •  Frame met koudgewalste profielen

 •  Vloer voorzien van 19mm 

  watervastverlijmde vezelplaat  

 •  PVC vloerbedekking, licht grijs

 •  Goed geïsoleerd | isolatiewaarde RC 2,8  

Buitenwanden •  Sandwichpaneel 

 •  Glad en gemakkelijk te reinigen

 •  Afgewerkt met duurzame coating, 

  RAL9002 wit

  •  Goed geïsoleerd | isolatiewaarde RC 2,9  

Binnenwanden •  Metal stud wanden

 •  Minerale wol isolatie

 •  Wit afgewerkt plaatmateriaal

 •  Glad en gemakkelijk te reinigen

Ramen •  Kunststof pui met geïntegreerd vast

  raam en draai-kiepraam 2817x2510 mm

 •  Onderzijde pui bestaande uit verwisselbare  

  elementen voor verwarming of airco 

 •  Kunststof bovenlicht voorzien van

  matglas 605x575 mm

 •  Ramen voorzien van HR++ glas

Bovenlicht voorzien van matglas

Uitwisselbare elementen voor 

koeling en/of verwarming

Groepenkast aan plafond, 

installatievrije wanden

Elektrische boiler 120LDraai-kiepraam en geïntegreerd rolluikInbouw schakelmateriaal en wcd’s



KOPPELING EN MONTAGE

Drempelvrije koppelstukken Standaard koppelklemmen LED-verlichting

Eenvoudige aansluiting 

water, riool en thermolint

Rolluiken •  Geïntegreerd rolluik ter plaatse 

  van het grote raam

Binnendeuren •  Stalen kozijn en deur 860x2115 mm 

  met profielcilinder

Buitendeuren •  Stalen geïsoleerde deur 860x2115 mm 

  met duurzame coating  

 •  Stalen kozijn met tochtstrippen

 •  SKG** beslag, profiel cilinder, 

  2 scharnieren en deurdranger   

Elektra •  LED-armaturen

 •  Geïntegreerde wcd’s in de hoeken, kleur wit 

 •  Groepenkast met hoofdschakelaar 

  aan plafond  

 •  Units voorbereid voor montage wandgoot 

 •  Cee Form stekkers in bovenhoeken 

  frame, 5-polig 400V 32A t.b.v. 

  doorkoppelen en voeding

Verwarming •  Elektrische kachel

Pantry •  Keukenblok 1000×900×600 mm,   

  bovenkastjes, close-in boiler, kookplaat, 

  130l koelkast

Sanitair WT •  RVS stalen wastroggen met mengkranen, 

  trespa cabines, schrobput, elektrische 

  boiler 120l, spatwaterdichte elektra,

  mechanische ventilatie 

Stalen dakenKoppeling middels Cee Form stekkers

SNEL 
GEPLAATST 
EENVOUDIG 
GEKOPPELD


