
Flexus⁺ Module 
Flexibel en comfortabel bouwsysteem 



Flexus⁺ Module 
 
De Flexus⁺ Module is ontwikkeld door goed en aandachtig te luisteren naar U, de gebruiker.                  
Hierdoor is veel aandacht besteed aan de uitstraling, afwerking, belevingswaarde,     
klimaatbeheersing, duurzaamheid, maar bovenal FLEXIBILITEIT ! 

 

Met de Flexus⁺ Module beschikt u over een duurzaam flexibel bouwsysteem voor een snelle 
oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk, waarbij u deze kunt kopen, huren en/of leasen. 

 

Belangrijke kenmerken van de Flexus⁺ Module: 

 Hoge flexibiliteit in bouwkundige zaken als wel technische installaties 

 Moderne, eigentijdse uitstraling en hoogwaardige afwerking 

 Onderhoudsvriendelijk flexibel binnenwandsysteem 

 Hoge isolatiewaarde  Rc=2,5 (Zorgt voor reducering van de energiekosten) 

 Akoestisch systeem plafond 

 Binnenhoogte 2.750mm / 3.000mm. 

 

De Flexus⁺ Module voldoet aan het bouwbesluit. 

 

Snel en flexibel bouwsysteem 



BEDRIJFSLEVEN 
Uw sector is altijd in verandering. Toch moet u ten allen tijde over een goed ingerichte 
flexibele en comfortabele huisvesting beschikken – wat er ook gebeurt.  

Of het nu gaat om een tijdelijke of langdurige uitbreiding. Het Flexus⁺ Bouwsysteem 
biedt u de ideale oplossing voor uw ruimteprobleem. 

 

Met het flexibele Flexus⁺ bouwsysteem lossen wij ieder huisvestingsprobleem op,   toe-
gespitst en ontworpen op uw wensen, eisen en kenmerken van uw organisatie.                   
Snel gebouwd en met zeer lage bouwkosten. 

 

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we waarop moet worden gelet bij tijdelijke    
en/of semi-permanente huisvesting en leveren wij desgewenst Turnkey het gebouw 
aan u op.  

 

Snel makkelijk en alles in één hand. 



‘ In  slechts 3 maanden          ‘ In  slechts 3 maanden          ‘ In  slechts 3 maanden             

   hadden  wij een volledig  hadden  wij een volledig  hadden  wij een volledig     

   ingericht kantoorgebouw ingericht kantoorgebouw ingericht kantoorgebouw    

   met  125 werkplekken ’met  125 werkplekken ’met  125 werkplekken ’   

  Taco van Iersel,  

  Projectmanager Erasmus Medisch Centrum                               

  Rotterdam     

 



ONDERWIJS 

Toepassingen 

 Basis Onderwijs 

 Voortgezet Onderwijs 

 Buitenschoolse opvang 

 Kinderdagopvang 

Capaciteitsproblemen ? 

Een school moet niet alleen een goede omgeving te zijn om te leren. Kinderen en stu-
denten moeten zich er ook welkom en veilig voelen. Er moet voldoende ruimte zijn om 
te kunnen spelen en/of elkaar te ontmoeten. Een flexibele en comfortabele ruimte 
oplossing is daarom van cruciaal belang. 

 

Om optimaal te kunnen presenteren is het juiste klimaat in een leer– of werkomgeving 
ontzettend belangrijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met een goede akoes-
tiek, de juiste samenstelling van de ruimte en natuurlijk een doordachte Co2 gestuurde 
klimaatbeheersingsinstallatie. 

 

De Flexus⁺ Module biedt hiervoor de perfecte oplossing. De units zijn voorzien van alle 
toepassingen om letterlijk en figuurlijk het juiste klimaat te bieden. Een complete, frisse 
en veilige school is samen met WEMA binnen handbereik. 



‘ Onze leerlingen ‘ Onze leerlingen ‘ Onze leerlingen    

      studeren hier graag ’ studeren hier graag ’ studeren hier graag ’    
   Wim Otten, Facilitair manager   

   Avans Hogeschool Den Bosch 

 



ZORG 

Toepassingen 

 Huisartsenpraktijk 

 Verpleeghuis 

 Zorgcentrum 

 Ziekenhuis 

 Zorgwoning 

Modulair bouwen is een ideale huisvestings-
oplossing voor de zorg. Met het Flexus⁺ bouw-
systeem speelt u makkelijk in op uw ruimte      
behoefte tijdens nieuwbouw en/of renovatie.  

 

De Flexus⁺ Modules zijn flexibel, hoogwaardig en 
comfortabel. De modules kunnen gehele worden 
afgestemd op uw wensen en eisen van uw sector.   

De modules kunnen snel en efficiënt worden   
geplaatst, daar waar u dat wenst. 

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.  



OVERIGE 

Toepassingen 

 Informatiecentrum 

 Winkels / Kiosken / Showrooms 

 Woonruimtes 

 Studentenhuisvesting 

 Clubgebouwen 

Met het door WEMA ontwikkelde Flexus⁺ Bouw-
systeem zijn de huisvestingsmogelijkheden    
eindeloos. Voor iedere sector kunnen wij elk 
type gebouw  ontwerpen en samenstellen. 

De modules kunnen wij geheel aanpassen naar 
uw wensen en eisen. U bepaald de kleur, het 
afwerkingsniveau en de materiaalkeuze, waar-
mee u er zeker van bent dat u een gebouw krijgt 
met allure en uitstraling ! 

De Flexus⁺ modules zijn de perfecte oplossing 
voor een representatieve en comfortabele    
huisvesting, waar dan ook in Nederland.  

Huisvestingsoplossingen 



VERHUUR 

Op korte termijn een mooi en flexibel gebouw nodig en u wilt deze niet kopen maar graag voor een  
bepaalde tijd huren ? 

De Flexus⁺ Verhuurmodule is speciaal ontwikkeld om snel aan deze vraag te kunnen voldoen.                                
Bepaal uw ruimte behoefte en ontwerp zelf uw gebouw op maat of laat WEMA uw gebouw opstellen.  

Snel, gemakkelijk, eenvoudig en efficiënt.  Zo kan het dus ook,,, 

 

Ontwerp uw eigen gebouw in 4 stappen 
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Flex Paneel



 

Flexibele buitenwandpanelen 

Keuze mogelijkheden 

STAP 1 

 Teken een raster van 3x3 mtr. 
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STAP 3 

 Plaats de buitenwandpanelen in de modules. 

 U heeft nu een leeg gebouw wat u geheel 
zelf mag inrichten. 

STAP 2 

 Plaats de Modules van 6x3mtr.  

 De vloer en het dak zijn nu geplaatst. 

STAP 4 

 Plaats geheel naar eigen wens het binnen-
wand systeem + deuren en/of  sanitair, 
keuken etc. (indien van toepassing) 

 Uw ontwerp is nu gereed ! 
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Technische Informatie 
Binnenwanden        Optioneel 

 Houten en/of aluminium stijl– en regelwerk  
 Wandplaat 10mm v.v. witte melamine afwerkingslaag  (diversen wandbekleding) 
 Steenwol isolatie (50mm)     (75mm of hoger) 
 Geluidsisolatie Rw = 41dB.      (45dB of hoger) 
 Brandwerendheid 30min.      (60, 90, of 120min.) 
 
 
Binnen- deuren/kozijnen 

 Stalen montage kozijnen, kleur wit    (diversen modellen) 
 Vlakke opdek binnendeur met honinggraat vulling  (HPL binnendeuren) 
 Binnendeur, enkel B630/730/830/930x2315mm  (diversen modellen) 
 Binnendeur, dubbel B1660x2315mm   (diversen modellen) 
 Beglazing optioneel 
 
Technische Installaties 
 
 CV-installatie, conform NEN 5066 
 Klimaat installatie, Airconditioning, luchtbehandeling etc.  (op aanvraag) 
 Ventilatie, conform bouwbesluit 
 Water installatie, kunststof en/of koperen leidingen in zicht 
 Sanitair, porselein, inbouw wit 
 Keuken        (op aanvraag) 
 Elektra installatie conform NEN 1010 incl. 
 -   verlichting 
 -   inbouw schakelmateriaal, wit 
 -   2-vaks wandgoten t.b.v. data onder de ramen B2000 
 Data- / telecom installatie      (op aanvraag) 
 Brandmeld- / Alarm- / Toegangscontrole installatie  (op aanvraag) 
 Overige exterieur, interieur en installaties items  (op aanvraag) 
 
 
Overige Opties 
 
 Rolluiken 
 Zonwering 
 Luifels 
 Elektrisch deuren 
 Binnen- / buitentrappen 
 
 
Vraag naar onze mogelijkheden 
 

Constructie Module       Optioneel 

 Gelast stalen frame, volledig gegalvaniseerd 
 Module maat L6.000xB2.995xH3.020mm    (max. L10.000mm) 
         (H3.300mm) 
 Binnenhoogte H2.750mm      (H3.000mm) 
 Stapelbaar tot 3-hoog 
 Brandwerendheid 30min.     (60min.) 
 
Vloer 

 Cementgebonden vloerplaat, 22mm    (betonvloer 70mm) 
 Vloerbedekking PVC en/of projecttapijttegels   (diversen afwerkingen) 
 Vloerbelasting 2,5 kN/m²     (tot 7,5 kN/m²) 
 Thermische isolatie Rc=2,5 m² K/W      (tot 5,0 m² K/W) 
 Brandwerendheid 30min. (van boven -> beneden) 
 
Dak 

 Verzinkte stalen damwandprofielplaat 
 Geïntegreerde hemelwater afvoeren in de kolommen 
 Plafond, 15mm promatect plaat    (systeem plafond) 
 Thermische isolatie Rc=2,5 m² K/W      (tot 5,0 m² K/W) 
 Dakbelasting 1,5 kN/m²     (tot 3,0 kN/m²) 
 Brandwerendheid 30min.      (60 of 90min.) 
 
Buitenwanden 

 Houten stijl– en regelwerk  
 Buitengevel; 0,75mm in golf geprofileerde gevelplaat  (diversen afwerkingen) 
 Thermische isolatie Rc=2,5 m² K/W      (tot 5,0 m² K/W) 
 Geluidsisolatie Rw = 32dB.      (38dB of hoger) 
 Brandwerendheid 30min.      (60 of 90min.) 
 
Buiten- deuren/kozijnen       

 Kunststof raamkozijnen (wit)     (diversen kleuren) 

 Aluminium of kunststof deurkozijnen    (diversen kleuren) 

 Buitendeur, enkele  B900xH2.400mm   (diversen modellen) 

 Buitendeur, dubbel  B2.000xH2.400mm   (diversen modellen) 

 Raam enkel   B900xH1.200/2.400mm  (diversen modellen)  

 Raam dubbel  B2.000xH1.200/2.400mm  (diversen modellen) 

 Beglazing HR++ (U=1,1 W/m²K) 

 RVS Hang en sluitwerk (SKG**)  



 

WEMA ONTZORGT 

Bij het plaatsen van een extra ruimte of 
gebouw komen veel zaken kijken, bij-
voorbeeld met betrekking tot vergunnin-
gen, nutsvoorzieningen, brandveiligheid 
en technische installaties.  

De dienstverlening van WEMA gaat daar-
om altijd verder dan alleen het leveren 
van een ruimte. Wij bieden u het totale 
plaatje aan.  

Van aanvraag tot oplevering ontzorgen 
en adviseren wij u bij alle keuzes die ge-
maakt moeten worden.   

Zo kunt u met een gerust hart verder met 
uw overige werkzaamheden, terwijl 
WEMA uw huisvestingsproject voor u 
uitvoert. 

(van aanvraag tot oplevering) 

Turnkey 



WEMA Tijdelijke Ruimte B.V. 

Dukdalfweg 25,  1041 BC  AMSTERDAM 

 

T : +31 (0)20 - 480 2929 

F : +31 (0)20 - 480 2928 

E : info@wemaweb.nl 

I : www.wemaweb.nl 


