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inDlu Mantelzorgunit 30 m2

inDlu Mantelzorgwoning 40 m2

“De beste persoonlijke zorg biedt u
zelf. De beste ruimte voor optimale
zorg en comfort leveren wij.”
De mooie mantelzorgunit
Wanneer mobiliteit afneemt wordt de wereld snel kleiner.
U haalt de zorg voor uw dierbare naar uw woning. Een
goede ruimte om de zorg te bieden is dan heel
belangrijk. Een mindervaliden badkamer en een ruime
slaapkamer zijn nodig om zorg te kunnen bieden. Maar u
biedt niet alleen zorg, u biedt een plek om te wonen, te
leven. Het gevoel van ruimte, het contact met buiten, de
wolken, de zon, dat maakt kwaliteit van leven.
Ons stijlvolle en onderscheidende ontwerp straalt
kwaliteit en luxe uit. Elke inDlu Mantelzorg is een positieve
lichte ruimte. De enorme schuifpui van de grond tot
voorbij het plafond geeft een ongeëvenaarde beleving
van ruimte. Onze inDlu’s Mantelzorg plaatsen wij voor
mantelzorg, maar ook voor het gebruik daarna. Wanneer
de mantelzorg functie vervalt blijft de inDlu staan om u
ruimte te bieden als kantoor, atelier, tv kamer, guesthouse.
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Mantelzorgunit of Mantelzorgwoning
Bij inDlu heeft u de keuze tussen een inDlu Mantelzorgunit
en een inDlu Mantelzorgwoning. De inDlu Mantelzorgunit
is 30 m2 en bestaat uit een mindervaliden badkamer en
een ruime slaapkamer. De slaapkamer is ruim uitgevoerd
en biedt voldoende om naast het bed een zitje te maken.
De inDlu Mantelzorgwoning is er vanaf 40 m2 en heeft
een mindervaliden badkamer, slaapkamer en
woonkamer. In de woonkamer zit een pantry zodat de
bewoner(s) zoveel mogelijk onafhankelijk kunnen leven. Er
is ruimte om bezoek te ontvangen en bijna zelfstandig te
leven. Op aanvraag is de inDlu Mantelzorgwoning groter
leverbaar. Bijvoorbeeld bij bewoning door twee mensen.
Keuze
De keuze tussen een inDlu Mantelzorgunit en een inDlu
Mantelzorgwoning hangt voornamelijk af van de
zorgvraag. Wanneer de zorgbehoevende veel in bed ligt
dan voldoet een inDlu Mantelzorgunit vaak. Indien er
sprake is van meer zelfstandigheid en een behoefte aan
privacy, dan is de aparte woonkamer van de inDlu
Mantelzorgwoning prettig. Zo heeft ieder de keuze om
samen te zijn. Gezamenlijk eten of de avond
doorbrengen kan, maar het hoeft niet. Vrijheid en zorg,
samen in balans.
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Verstandige keuze
De levensduur van een inDlu ligt net als bij woningen op
minimaal 50 jaar. Wij plaatsen de inDlu permantent. De
mantelzorgfunctie komt op enig moment ten einde. Het
verschilt per gemeente of de sanitaire voorzieningen
verwijderd moeten worden. Met of zonder verbouwing,
de inDlu is een waardevolle investering. U blijft niet zitten
met een portocabin of vakantiechalet in uw tuin. De extra
ruimte is prachtige inDlu. Het is uw nieuwe kantoor,
atelier, tv kamer of guesthouse. Deze extra kamer
verhoogt de waarde van uw woning met meer dan de
helft van de aanschafprijs van uw inDlu Mantelzorg.

Zorg
Onze inDlu´s Mantelzorg zijn volledig geschikt voor
rolstoel gebruikers. In de inDlu zijn geen drempels
aanwezig. De slaapkamer is ruim uitgevoerd zodat er
plaats is voor een zitje. Zo kan bezoek op een
comfortabele manier contact hebben. Natuurlijk heeft de
slaapkamer de voor inDlu kenmerkende grote schuifpui.
De badkamer heeft alle veiligheidsvoorzieningen die
noodzakelijk zijn. Voor een prettige en warme uitstraling
in de badkamer laten wij u zelf de tegel kleuren kiezen.
Een direct communicatiesysteem met het huis van de
mantelzorger wordt standaard meegeleverd. Snel contact
bij nood voor een veilig gevoel.
Comfort
Een regulier bijgebouw kan snel te koud of te warm
worden. De isolatie van elke inDlu is superieur. Wij leveren
elke inDlu met een groendak voor het warmte-isolerende
effect. Door de verdamping hebben groendaken een
gunstig effect op de temperatuur in het gebouw. In de
winter heeft het een isolerende werking die met de
weersomstandigheden wisselt van effectiviteit. In de zomer
is het frisser en aangenamer. Naast een goede ventilatie
is de inDlu geheel voorzien van vloerverwarming.

inDlu Care: een goed gevoel
Wij beloven u een aantrekkelijke lichte ruimte. Volledig
afgewerkt en geen zorgen. Om dat goede gevoel jaren
lang te garanderen bieden wij u inDlu Care. U hoeft zich
nooit zorgen te maken om de kwaliteit van uw inDlu en
wij doen iets extra’s terug voor de maatschappij.
Elke nieuwe inDlu Mantelzorg wordt standaard geleverd
met inDlu Care, dat bestaat uit drie jaar garantie op
lekken, slijtage en andere mogelijke constructieve
onvolkomenheden. Wij bouwen een fantastische
kwalitatief hoogwaardige unit. Na de garantietermijn
storten wij de reservering voor eventuele garantiekosten
van elke inDlu in een donatiefonds. Wij doneren aan
huisvestingprojecten in Afrika om daar leefruimte voor de
aller armste te realiseren.
Hoe werkt het?
U kiest of u een Mantelzorgunit of Mantelzorgwoning
nodig heeft. Natuurlijk is een inDlu ook gespiegeld
leverbaar om in elke tuin op de ideale plek tot zijn recht
te komen. Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk om
voor de indeling aanpassingen te doen. Onze
bouwmethode laat toe dat er veel flexibiliteit is in de
binnenafwerking en de plaatsing van ramen. Samen met
u stemmen wij de indeling en uitvoering af op uw wensen.

"De ontwerpen van inDlu zijn strak en
tijdloos. De vorm volgt uit zijn functie.
Het bieden van een effectieve lichte
ruimte waarin u prettig verblijft. Licht
staat centraal bij alle inDlu
ontwerpen. De grote schuifpui van
vloer tot voorbij het plafond biedt u
een ongekend gevoel van ruimte."
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inDlu Mantelzorgwoning
Hierboven ziet u de plattegrond van de inDlu
Mantelzorgwoning van 40 m2. In de ruime slaapkamer
van 11,2 m2 is er voldoende ruimte voor een
eenpersoonsbed en een zitje en kast. In de achterwand
zit een smal raam. Het luxe dakraam en de grote
schuifpui maakt de slaapkamer een heerlijke fijne kamer.

inDlu Mantelzorgunit
Hieronder ziet u de plattegrond van de inDlu
Mantelzorgunit van 30 m2. Aan de linkerzijde bevindt
zich de badkamer met voldoende ruimte voor het
draaien van een rolstoel. De badkamer is volledig
geschikt voor mindervaliden en voorzien van alle
benodigde hulpmiddelen.

De entree is ruim zodat er voldoende bewegingsruimte is
en er bijvoorbeeld een rollator kan staan. Via de hal is
met een schuifdeur de badkamer te betreden. Er is
voldoende draairuimte voor een rolstoel. De badkamer is
volledig geschikt voor mindervaliden.

Tegenover de entree bevindt zich een ruime kast met
daarin de boiler en voldoende ruimte om bijvoorbeeld
een tillift of rolstoel te parkeren.

De woonkamer van 18 m2 is een heerlijke ruimte. Het
dakraam in combinatie met de 3,6 m lange enorme
schuifpui maakt de woonkamer een positieve lichte
ruimte. In de woonkamer is de pantry gesitueerd. Er is
geen fornuis in de keuken. Deze is optioneel we te
plaatsen. Voor de veiligheid gaan we er vanuit dat de
mantelzorger het warme eten bereid. De boiler zit
weggewerkt in een kast.
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De ruime en lichte slaapkamer van 16,5 m2 heeft een
groot dakraam en een lange schuifpui. Er is een optimale
beleving van ruimte en contact met de tuin. Er is een
pantry en ruimte voor een zitje en kasten.
Flexibel
Om optimaal aan te sluiten op uw zorgvraag is het voor
inDlu geen probleem maatwerk te leveren op de indeling.
Voor bewoning van een Mantelzorgwoning door twee
personen adviseren wij een minimale afmeting van 50 m 2.
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Houten stroken
Offerte
Hierboven ziet u de keuze mogelijkheden voor de
gevelbekleding. Rock Panel stenen platen of houten
stroken horizontaal of verticaal geplaatst. Beide typen
gevelbekleding zijn volledig onderhoudsvrij.

Warm

Links ziet u uit welke interieur style u kunt kiezen: Warm,
Modern of Klassiek. De binnenafwerking leveren wij
standaard mee. Zo kunt u na oplevering direct gebruik
maken van uw inDlu. Naast deze drie standaard
interieurstylen bieden wij u een gesprek aan met onze
stylist. Hij adviseert u over de beste kleurcombinaites en
de bijpassende kleuren voor de badkamer.
Geef in uw offerteaanvraag u aan welk type inDlu
Mantelzorg uw voorkeur heeft en welke binnen en
buitenafwerking uw wenst. Wij sturen u binnen een week
de offerte toe.
Prijzen
inDlu Mantelzorgunit 30 m2
inDlu Mantelzorgwoning 40 m2

Modern

Klassiek

inDlu

€ 79.800,€ 95.500,-

inDlu
InDlu is een onderneming van Kristian Dansen en Ingo
Hörig. Wij leveren de beste en mooiste gebouwen
voor in uw tuin. Naast onze hoge kwaliteit die wij
standaard leveren gaan wij maatwerk niet uit de
weg. De inDlu lijn bestaat uit units van 10, 20, 30 m 2.
Wij leveren daarnaast mantelzorgunits en
vakantiewoningen. Licht en ruimte staan centraal in al
onze ontwerpen.
Kristian Dansen:
Ingo Hörig:
email:

06 4848 1696
06 1134 1794
info@inDlu.nl
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