Dubbele mobiele bungalow
Zoekt u de ultieme combinatie van ambachtelijk vakmanschap, ruimte èn luxe? Dan is deze dubbele
mobiele bungalow u op het lijf geschreven. Riant, comfortabel en toch ontzettend knus. Dankzij de royale
afmetingen biedt deze bungalow vrijwel onbegrensde mogelijkheden op het gebied van indeling en
inrichting. De Propus bestaat uit 2 units (delen) die aan elkaar gekoppeld zijn, dit is noodzakelijk om deze
formaten mobiele bungalows nog over de weg te kunnen vervoeren.

Buitenbekleding en dak
De Propus is verkrijgbaar met red cedar, stucwerk of kunststof buitenbekleding. Combinaties van deze
materialen zijn ook mogelijk. Daarnaast heeft u de keuze tussen een prismadak of een puntdak. De
kozijnen zijn uit te voeren in hardhout of kunststof, altijd in combinatie met HR++ dubbelglas of triple glas.
Deze bungalow is ook als Starline ECO mobiele bungalow met zonnepanelen en luchtwarmtepomp te
leveren met een Rc-waarde van 5-6.

De indeling van uw mobiele bungalow
Wilt u een grote of kleine keuken? Open of dicht? Een, twee of zelfs drie slaapkamers? Uw wensen en
eisen vormen het uitgangspunt bij de indeling en inrichting van uw nieuwe bungalow. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een praktische pvc laminaatvloer? Of geef uw bungalow een authentieke look met een
fraaie houten vloer. Starline denkt met u mee, wijst u op alternatieven en helpt u bij het nemen van de juiste
beslissingen.

Plattegrond Propus M80

Plattegrond Propus L100

Isolatie
Als het aankomt op de isolatie van een mobiele bungalow, is Starline een voorloper. Dit ziet u terug in de
toepassing van hoogwaardige isolatiematerialen en triple glas. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het
materiaal isoleert en hoe gemakkelijker u de bungalow warm houdt in de winter of juist koel in de zomer.
De Starline Propus heeft niet alleen standaard een hoge Rc-isolatiewaarde voor het dak van ruim 6 maar
ook voor de vloer en wanden is deze gemiddeld 5.
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Lengte: van 10 meter tot 15 meter
Breedte: van 4,5 meter tot 8 meter (excl. overstek)
Hoogte plafond: 2,35 meter
Dak: prisma- of zadeldak
Vanafprijzen: M80 € 121.016,-, L100 € 143.354,-, incl. btw (prijspeil 1-1-2020) overige maten en prijzen zijn
op aanvraag
De vanafprijzen zijn inclusief Bruynzeel keuken stelpost € 6.474,-, badkamer met douchecabine en toilet,
standaard vloer- en wandafwerking, HR++ glas, cv-ketel met radiatoren
Meerprijs energieneutrale bungalow: € 245,- per m² met een minimum van € 15.000,- per bungalow
Opties: luchtwarmtepomp, zonnepanelen met SolarEdge, Triple glas, hout-of pellet kachel, tweede toilet,
zonneboiler, PVC vloer, vloerverwarming, WTW- of mechanische ventilatie, inloopdouche etc.
Transport- en installatiekosten: afhankelijk van de transportafstand en het formaat bungalow
(kostenindicatie circa 5% van de bungalowkosten excl. aansluitkosten nutsvoorzieningen buitenzijde
bungalow)
Fundering: op zandgrond d.m.v. aantal stelconplaten ca. €2.500,-, overige op basis van strokenfundering,
prijs op aanvraag
Installatiewerk nutsvoorzieningen buitenzijde bungalow: op aanvraag
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