
Mobiele houtskelet-units 
binnen handbereik
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DBOXX is een jonge onderneming die compacte 

houtskeletbouwoplossingen creëert die mensen 

verbinden op een circulaire en ecologische manier.

Wij maken compacte 
bouwoplossingen die 
mensen verbinden

We bieden verschillende types van boxxen aan om aan diverse behoeften een antwoord te bieden. Onze boxxen zijn er 

voor de actieve professional, een hulpbehoevend gezinslid en ook voor diegene die even wat tijd voor zichzelf wil nemen.

Voor ieder wat wils

Care Boxx Business Boxx Relax Boxx
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Waar wij voor (be)staan

Duurzaam en 
milieuvriendelijk

Standaard of 
maatwerk

Belgische productie 
Kwalitatieve materialen

Plaatsing in 
1 dag

Energiezuinig

Sleutel op 
de deur

Snelle 
bouwtijd

Persoonlijke 
aanpak
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De Care Boxx biedt ouderen en zorgbehoevenden een 

comfortabele plek om in de nabijheid van familie te wonen. 

Ook is deze zorgunit uitermate geschikt om jonge mensen 

voor te bereiden op alleen wonen. De Boxx laat hen alvast 

proeven van het zelfstandige leven, terwijl de

ouders toch nog in de buurt zijn.

Care Boxx
Ook kun je met een Care Boxx op een nieuwe en prettige 

manier zorg dragen voor een ander. De unit combineert 

op een gebalanceerde wijze zorgzame nabijheid met 

zelfstandigheid. Je creëert extra leefruimte waarbij elk 

gezinslid toch zijn privacy behoudt.
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Inrichting

Met je keuze voor een bepaalde inrichting creëer je je 

eigen sfeer. Overloop met ons je wensen en kies de 

keuken of badkamer van je smaak. Ook kastruimte maken 

we op maat voor jou. Zo wordt je Care Boxx echt je thuis.

Ambient Assisted Living

AAL ondersteunt mensen met een zorgbehoefte om zo lang 

mogelijk onafhankelijk te leven. Door klimaat, verlichting, 

energie, veiligheid en comfort te automatiseren, heeft de 

bewoner minder hulp van zorgverleners nodig. Toch blijft 

de veiligheid van zijn leefomgeving gewaarborgd.  

Aangenaam vertoeven

Zowel in de zomer als in de winter is het heerlijk toeven 

in je Care Boxx. Daar zorgt een optimale isolatie voor. 

Geniet van het behaaglijke gevoel in de winter. In de 

zomer zorgt een goede klimaatregeling voor aangename 

binnentemperaturen.
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Business Boxx
De Business Boxx is de ideale werkunit voor de thuiswerker 

of voor de (jonge) zelfstandige die zijn eigen zaak wil 

lanceren. Van kantoor tot nagelstudio, massagesalon of 

kapperszaak: de Business Boxx biedt je een ideale start 

aan, zo vlak bij je thuis. Vanuit deze prachtige werkruimte 

ontvang je met veel genoegen je bezoekers of gasten. 

De Business Boxx is energiezuinig en milieuvriendelijk 

en maakt van jou een maatschappelijk verantwoord 

ondernemer. Hij is zowel binnen als buiten tot in de puntjes 

afgewerkt en voorzien van alle comfort en luxe die je van 

een professionele kantoor- of werkruimte mag verwachten.
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Verschillende afmetingen

In de Business Boxx is er niet alleen maar ruimte voor 

je werkplek, ook een kitchenette en toiletruimte breng 

je er gemakkelijk in onder. Pak je het graag wat grootser 

aan? Geen probleem, de Business Boxx is beschikbaar in 

verschillende afmetingen. Vraag ons naar maatwerk. We 

bekijken graag met jou wat je wensen en behoeften zijn.

Juiste verlichting

Wil je een gezellige sfeer in je Business Boxx creëren die 

helemaal bij je zaak aansluit? Verlichting zorgt daar als geen 

ander voor. Dankzij bijzondere lichtaccenten breng je kleur, 

stijl en warmte in je Boxx. 

Aangenaam werken

Door een optimale isolatie en klimaatregeling is het 

zowel in de zomer als in de winter aangenaam toeven 

in je Business Boxx. Slimme domotica maken het je dan 

weer gemakkelijker om je energiekosten onder de duim 

te houden. Zo creëer je een prettige en comfortabele

werkomgeving voor je klanten en jezelf.
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Geniet ongestoord van rust en ontspanning. Neem tijd voor jezelf en voor 

de dingen die er écht toe doen. Stap uit de jachtigheid van het leven en 

investeer in je geliefde hobby, in vriendschap en in familie. Onze Relax Boxx 

onthaalt je met plezier!

Relax Boxx
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Voor hem

Richt je Boxx in als mancave in de vorm van een 

minibioscoopzaal of als supporterslokaal en schreeuw je 

hees terwijl je je favoriete ploeg aanmoedigt.

Voor haar

In de she-shed voor de lady’s breng je uren vol plezier 

door met je vriendinnen. Een gezellige plek om je 

creatief te laten gaan. Maak je she-shed helemaal af 

door er je persoonlijke touch aan te geven. Kies voor 

je eigen stijl en interieur.

Creatief en sportief

Ben je graag creatief en sportief 

bezig? De Relax Boxx leent zich 

uitstekend als schildersatelier of om 

je eens goed in het zweet te werken 

in je eigen fitnessruimte. Maar ook 

de bezige bij en actieve avonturier 

komen helemaal aan hun trekken in 

deze ontspanningsruimte.
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DBOXX bestelproces

Op basis van ons bezoek en jouw wensen 

stellen we een offerte voor je op. We 

overlopen die met je en we geven er een 

woordje uitleg bij. 

3

Wanneer je Boxx klaar is, maken we een 

afspraak voor de levering en sluiten we alles

aan. En nu genieten maar!

52 Tijdens ons bezoek bekijken we de 

mogelijkheden: hoeveel ruimte heb je 

rond je huis? We luisteren naar je wensen 

en verzamelen alle info om een eerste 

ontwerp uit te werken. 

Je belt of mailt ons met je vraag en we 

maken meteen een afspraak om bij je 

langs te komen.

1 4 Keur je de offerte goed, dan gaan we voor 

jou aan de slag.
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DBOXX is een moderne prefab houtskeletbouwoplossing

Onze boxxen bouwen we met hoogkwalitatieve materialen. 

Daardoor geniet je van alle comfort en luxe die je in 

deze tijd mag verwachten. Ook werken we bewust met 

duurzame en circulaire materialen, omdat we oog hebben 

voor de toekomst van onze planeet. 

De basisstructuur van onze boxxen wordt volledig uit 

hout opgebouwd, volgens de traditionele bouwprocessen 

van houtskeletbouw. De houtsoorten die we gebruiken, 

dragen altijd een FSC-label. Dat betekent dat het hout een 

internationaal keurmerk heeft dat een duurzaam en sociaal 

bosbeheer garandeert.

Het dak en de bodem werken we af met EPDM-dakrubber 

met een lange levensduur. Dankzij de optimale isolatie, 

ventilatie en klimaatregeling ben je zeker van een gezond 

en aangenaam binnenklimaat.
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Wil je meer weten? 

Neem dan contact met ons op.

 +32 3 393 06 56
info@dboxx.be

DBoxx BV

BTW BE0777756490

www.dboxx.be


