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Werken aan slimme oplossingen, dat doen we bij 

Innodeen shared solutions graag samen met u. Wij 

denken actief mee om het gewenste resultaat te 

bereiken. Hiervoor bieden we duurzame oplossingen 

en producten van goede kwaliteit, accuraat en op 

maat.

Of u nu graag een taai of elastisch product wenst, 

slijtvast of doorzichtig: wij leveren voor elke vraag 

de best passende oplossing. Vervaardigd uit 

HOLLODEEN®, DURODEEN®, COMPODEEN® of 

EELODEEN®.

Waar andere materialen tekortschieten komt onze 

innovatiekracht tot leven.

INNODEEN.NL

SALES  +31(0)573 438 428



Het DBP HOUSING systeem valt op door zijn eenvoud in opbouw en 

veelzijdigheid qua mogelijkheden en toepassingen. Het systeem is hierdoor 

uitermate geschikt voor noodhuisvesting in probleemgebieden zoals 

onderdak voor vluchtelingen, noodhospitalen en andere primaire 

voorzieningen. Tevens wordt dit systeem toegepast als aanbouw voor 

bestaande woningen of als tuinhuis of bijgebouw. Dankzij de modulaire 

opbouw biedt DBP HOUSING u volledige ontwerpvrijheid.
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WAAROM DBP HOUSING

H O U S I N G

COMPODEEN

DBP HOUSING wandprofielen zijn gemaakt van

Compodeen, een composiet op basis van natuurlijke

vezels. Samengesteld en geperfectioneerd door

Innodeen. Dit duurzame, 100% recyclebare materiaal 

komt het best tot zijn recht op plekken waar andere

materialen tekortschieten door veroudering, rotting of 

slijtage. Dit maakt het uitermate geschikt voor toepassing 

in de bouw, civiele techniek en infra.

™™
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HET DBP HOUSING SYSTEEM

Het DBP HOUSING systeem biedt een brede variatie innovatieve, modulaire oplossingen voor de realisatie van 

(nood)huisvesting, kantoor- en utiliteitsgebouwen. 

Het systeem kenmerkt zich door de praktisch oneindige flexibiliteit in ontwerp, vorm, indeling en maatvoering. 

Er is een ruime keuze in deuren, ramen, dakplaten, vloeren, afwerking en accessoires. De bouwwijze is

gebaseerd op de Zweedse blokhut methode van in elkaar grijpende wandprofielen voor een zeer sterke

verbinding. De holle wandprofielen zorgen voor een goede isolatie en de kamers in de profielen zorgen er

tevens voor dat kabel- en leidingwerk mooi weggewerkt kan worden.
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HET DBP HOUSING SYSTEEM

VOLDOET AAN LOKALE BOUWREGELGEVING

Als het uiteindelijke DBP HOUSING ontwerp

gereed is, voldoet het volledig aan de lokale bouw-

regelgeving. Hieraan zullen ook constructie-

berekeningen (sterkteberekening) worden

toegevoegd, die kunnen worden overgedragen 

aan de lokale autoriteiten.

GEEN BOUWKENNIS BENODIGD

De units zijn zeer eenvoudig samen te stellen. Hiervoor is geen specifieke bouwkennis 

of specialistisch gereedschap vereist.  Alle bouwdelen worden duidelijk gemerkt en 

prefab geleverd, er hoeft op locatie dus niets meer op maat gemaakt te worden.

De wandprofielen worden gestapeld en grijpen in de lengte en op de hoeken in 

elkaar. Hierbij hoeft niet geschroefd of gelijmd te worden.

De spanten, dakpanelen en afdekprofielen worden vastgezet door middel van moe-

ren, bouten en schroeven. Door de eenvoudige, modulaire montage is het gebouw 

even gemakkelijk te demonteren, aan te passen, uit te breiden of te verplaatsen. 

Het systeem wordt vergezeld van instructies met duidelijke tekeningen waarin de 

opbouw van begin tot eind, stap voor stap wordt begeleid.

ONTWERP EN VRIJHEID

Tijdens de ontwerpfase hebben opdrachtgevers de

volledige vrijheid om eisen en wensen aan te geven 

en te bespreken. Tevens kijken we samen naar de 

toepassing en de locatie zodat wij dit kunnen toetsen 

aan de lokale bouweisen en regelgeving.
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WANDEN

De buiten- en binnenwanden bestaan uit in elkaar 

grijpende, stapelbare holle wandprofielen,

afgewerkt met H en U profielen. De holle wand is 

ideaal om kabels en leidingwerk weg te werken. De 

binnenwanden kunnen naar wens worden

ingedeeld, zelfs na plaatsing.

VLOEREN

Het DBP HOUSING systeem is primair ontwikkeld 

voor de montage op standaard modulaire stalen 

vloerdelen. De vloerdelen worden afgewerkt met 

plaatmateriaal en kunnen, indien gewenst, worden 

voorzien van isolatie. De vloermodules worden 

direct geplaatst op de gereed gemaakte onder-

grond. Het DBP HOUSING systeem kan ook zonder 

vloer worden uitgevoerd als er gebruik gemaakt 

wordt van een betonnen fundering.

RAMEN EN DEUREN

Er is een ruime keuze uit vooraf enkel of dubbel 

beglaasde raamkozijnen en vooraf afgehangen 

deurkozijnen al dan niet voorzien van horren, 

verduistering, rolluiken of andere accessoires. De 

ramen en deuren zijn zeer eenvoudig in te passen 

in de vooraf aangebrachte sparingen in de wand. 

Hierbij heeft u de volledige vrijheid in uitvoering, 

maatvoering en materiaal keuze.

DE OPBOUW

Alle pakketonderdelen (vloer, wanden, dak, ramen, deuren en accessoires) worden volledig prefab geleverd 

en voorzien van alle sparingen, gaten, sleuven e.d. die benodigd zijn voor de montage. Alle onderdelen zijn 

gekenmerkt. Het bouwpakket wordt vergezeld van een overzichtelijke montagehandleiding met duidelijke 

afbeeldingen. Alle DBP HOUSING pakketten worden onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole en 

eerst in onze productiehal compleet opgebouwd. Hierdoor bent u verzekerd van een passende en complete 

levering. Indien gewenst leveren wij ook technische ondersteuning op locatie.



CONSTRUCTIEVE PRESTATIE

De units zijn ontworpen om volledig tegemoet te 

komen aan de wensen van de klant met in acht 

name van de lokale regelgeving. Als het ontwerp 

definitief is dan wordt er een technisch datablad 

samengesteld, compleet met alle benodigde 

constructie berekeningen. Deze documenten 

dienen te worden overlegd ter inzage en controle 

aan de lokale bouwinspectie.

 

DAKAFWERKING

Het dak rust op spanten en gordingen gedragen 

door stalen staanders ter plaatse van de moduullijnen.

Alle stalen hulpstukken zijn gegalvaniseerd uitge-

voerd en voorzien van montagegaten met bijbeho-

rende bevestigingsmiddelen voor een snelle en 

eenvoudige opbouw. Bij het ontwerp wordt 

rekening gehouden met de lokale regelgeving 

omtrent wind- en sneeuwbelasting. Het dak kan 

isolerend worden uitgevoerd afhankelijk van het 

klimaat en indien nodig worden voorzien van 

dakgoten en dergelijke. Er is een ruime keuze uit 

diverse soorten dakpanelen en kleuren.
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DE OPBOUW
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SPECIALE AFWERKING

Voor steriele toepassingen zoals behandel- en 

operatiekamers of technische ruimtes, is het 

mogelijk om een speciale PVC wand-,  plafond- en 

vloerafwerking te kiezen. 

ESTHETICA

Standaard Compodeen heeft een licht bruine kleur 

net als de kleur van onbehandeld zachthout. 

Optioneel is het mogelijk om te kiezen voor 

lichtgrijs gekleurde profielen.

AFWERKING / ESTHETICA
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ONDERHOUD

ONDERHOUD

Het onderhoud is beperkt tot een absoluut

minimum. De Compodeen profielen hebben geen 

beschermende coating nodig. Als het uit esthetisch 

oogpunt gewenst is dan is het mogelijk om de delen 

te schilderen.  Compodeen profielen voldoen aan

Duurzaamheidsklasse 1 - 2. Vergelijkbaar met Azobé 

tropisch hardhout.
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COMPODEEN is een duurzaam en milieuvriendelijk 

biobased composiet, opgebouwd uit natuurlijke 

vezels en polymeren. De geoctrooieerde wijze van

verdichting, waarbij de vezels in de lengte richting 

worden gepositioneerd, zorgt voor een uniek,

stabiel en weerbestendig product. Compodeen 

onderscheidt zich daarmee ten opzichte van alle 

andere polymeerverbindingen.

NATUURLIJK BASISMATERIAAL

De natuurlijke basis van Compodeen bestaat voor-

alsnog uit hout. Op den duur zal dit worden uit-

gebreid met andere natuurlijke grondstoffen bij 

voorkeur afkomstig uit afvalstromen van derden.

COMPODEEN WFC
WOOD FIBRE COMPOSITE

72%
HOUTVEZEL

28%
POLYPROPYLEEN
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MEER OVER COMPODEEN

COMPODEEN

Is het materiaal waarvan de housing wandprofielen 

worden vervaardigd. Compodeen heeft dezelfde 

natuurlijke uitstraling als hout met de voordelen van 

kunststof en heeft geen behandeling nodig.

ECOLOGISCH HOUTVEZEL,

Houtvezel, het hoofdbestanddeel van Compodeen, is o.a. afkomstig uit ongelakt sloophout, einde levensduur pallets 

en PEFC gecertificeerde reststromen.  Het bindmiddel Polypropyleen (PP) is afkomtig uit het PMD restafval wat u en 

ik aanbieden aan de afvalverwerker. PP laat zich eenvoudig recyclen en is daardoor één van de meest milieu-

vriendelijke thermoplasten die er zijn. Bij het extrusieproces worden geen giftige of schadelijke stoffen toegevoegd. 

Het afkortmateriaal van Compodeen wordt versnipperd en vormt daarna nieuw basismateriaal voor Compodeen

zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Dit geldt natuurlijk ook voor toegepast Compodeen. Het materiaal is dus 

volledig circulair toepasbaar en kent daarmee een permanente CO₂ opslag.

™

 

CO2
 

 permanent

storage

DE VOORDELEN VAN COMPODEEN:

 Biobased
 Geupcycled uit 100% restafval

  Duurzaam

  Zeer sterk

  Voor binnen en buiten, zonder behandeling

  Eenvoudig te verwerken

  100% recyclebaar / 100% circulair

  Vormvast

  Slijtvast

  Ongevoelig voor weersinvloeden en ongedierte
 Waterbestendig

  Antistatisch

Het IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – stelt dat er 

sprake is van permanente CO₂ opslag indien een materiaal langer dan 

100 jaar CO₂ opslaat.
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