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NovéFlex is een belangrijke innovatie en zeer interessante oplossing voor de maatschappij en de noodlijdende vastgoedmarkt. NovéFlex is het mobiele en
flexibele antwoord op de vragen die de markt momenteel stelt. De producten zijn compacte, verplaatsbare NovéFlex machine om te wonen, leven en/of
te werken. NovéFlex machines zijn machines waarin de huisinstallaties en apparaten voor huishoudelijk gebruik zijn geïntegreerd tot op zekere hoogte
gestandaardiseerd en gepersonaliseerd. Alles ontworpen en samengevoegd tot één geheel. NovéFlex machines zijn door de stormachtige ontwikkelingen
van de techniek van de informatica en lichtgewicht materialen meer dan ooit realiseerbaar en anticiperen op tal van flexibiliserende ontwikkelingen die
onze samenleving en markten beïnvloeden. Door de toenemende behoefte van de mens om op steeds andere plaatsen te verblijven, is er een groeiende
behoefte aan de productie van geavanceerde lichte apparaten die ons verblijf op verschillende plaatsen kunnen accommoderen. De integratie van deze
apparaten tot één geheel kan een belangrijke bijdrage leveren aan het hergebruik van functioneel gedateerde en/of afgeschreven gebouwen, zonder
daarbij ingrijpende of kostbare onomkeerbare verbouwingsprocessen in gang te zetten. NovéFlex is, naast een nieuwe tool voor de vastgoedmarkt om
gedateerde gebouwen opnieuw te laten functioneren gelijk de oplossing om op tal van plaatsen eenvoudig in mobiel wooncomfort te voorzien. NovéFlex
is een concreet antwoord op een groeiende vraag. NovéFlex machines kunnen zelfstandig functioneren, zijn relatief eenvoudig te realiseren, zijn
innovatief en hebben een positieve uitstraling. De realisatie van het product legt tevens de basis voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie
met interessante exportmogelijkheden en de daarbij behorende werkgelegenheid. We zijn nu beland in een virtuele en mobiele samenleving. De impact
die dit heeft op het gebruik, de ons fysiek ter beschikking staande middelen voor onze verblijfsplaatsen, is nog nauwelijks in beeld. Dit vraagt om nieuwe
visies, concepten en producten. De basis hiervoor is NovéFlex het iDEE van "VAST naar MOBIEL".
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Quicksteppers en longstayers

De afgelopen eeuwen hebben de meeste mensen op vaste plaatsen gewoond, elk op hun eigen wijze. De een woonde groot en luxe,
de ander klein en sober. Maar een ieder was onlosmakelijk verbonden met zijn vaste woonplek. Deze mensen kunnen longstayers
genoemd worden: mensen die generaties lang in hetzelfde dorp of op hetzelfde erf en in hetzelfde huis woonden en leefden. Hun
huisvesting was aangepast aan hun situatie: ze was statisch georganiseerd en verankerd op een vaste plek.

Nu, in de 21e eeuw, voltrekt zich een tegengestelde ontwikkeling. In vele sectoren is een omgekeerde beweging gaande. De wereld
mobiliseert door communicatie, virtualisering, globalisatie, flexibilisering en technologie. Stuk voor stuk ontwikkelingen die de wereld
veel dynamischer maken en de mens steeds mobieler. Daar waar vorige generaties nooit hun dorp verlieten, reizen velen nu de hele
wereld over, steeds verder en steeds sneller. Mensen verlaten hun huizen en hun steden en rekenen een steeds groter gedeelte tot
hun persoonlijke leefomgeving. Ze verhuizen vaker. Ze maken veelvuldig gebruik van hotels, appartementen, caravans, mobile homes
of tenten en de huurmarkt wordt steeds groter. Als mondianen zonder vaste woon- en verblijfplaats reizen we met elkaar heel wat af
en verblijven we meer en meer voor langere of kortere tijd in andere plaatsen of landen. Deze mensen kunnen quicksteppers
genoemd worden.

De vastgoedwereld reageert echter nauwelijks op deze human mobilization. Mensen trekken de wereld in, maar hun huizen blijven
achter. Vastgoed is nog geen flexgoed. Tegelijk kan deze trend van mobilisering van vastgoed niet uitblijven. Alle voorwaarden voor
de flexibilisering van het vastgoed zijn immers aanwezig. Het aantal longstayers neemt procentueel in omvang af ten opzichte van de
quicksteppers. En deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten. Dit verblijf weg van ‘thuis’ vraagt om een antwoord van de
vastgoedmarkt. Daar ligt een potentieel gat in de markt.

Visie: van VAST naar MOBIEL
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Verlichting en identiteit

De achterblijvende mobilisering van de vastgoedmarkt is te verklaren. Onze huizen en kantoren lijden aan obesitas. Gebouwen zijn
loodzware, verankerde spinnenwebben van steen, leidingen en draden. Ze staan vol met installaties, apparaten, kasten en bergingen
met vele (overbodige) spullen. Loodzware gebouwen van beton en staal vreten al energie voordat ze er zijn door het transport van
vele tonnen materiaal over wegen, rivieren en zeeën. Met gigantische schepen, vrachtwagens en kranen vervoeren we miljoenen
kubieke meters materiaal in havens, over wegen en viaducten waarvan de bouw op zich zelf weer mega transportstromen
veroorzaakt. Het gewicht van onze steden is kolossaal. De hoeveelheid energie om dat alles te realiseren is gigantisch, de energie die
nodig is om de steden te laten functioneren, is enorm. Dit gegeven wringt met de gewenste mobiliteit, de uitgangspunten van
flexgoed en duurzaam omgaan met het milieu.

Flexgoed vraagt vooral om lichte oplossingen. Comfort met een minimum aan materiaal en gewicht. Het nieuwe leven, wonen en
reizen vraagt om afscheid te nemen van vele kilo’s materiaal. In de kern is deze gedachte de basis voor nieuwe woonconcepten, een
nieuwe manier van denken over woonvormen. We zouden moeten toewerken naar ‘persoonlijke NovéFlex machines’, inrichtingen
die ons verblijf faciliteren, die de functie van onze gebouwen eenvoudig kunnen aanpassen. Inrichtingen die we indien gewenst
kunnen meenemen, ze moeten dus licht en compact zijn. Met deze visie wordt tevens geanticipeerd op actuele en toekomstige
behoeften van vergroening, duurzaamheid en zuinigheid.

Daarbij is het van belang niet de kwaliteit te vergeten die mensen van nature zoeken in de fysieke woonruimte: in onze huizen is vaak
een belangrijk deel van onze identiteit verankerd. Een huis kent fysiek vele uitvoeringen en verschijningsvormen, aangepast aan de
wensen van de gebruiker. Willen we ons blijven thuis voelen, nu de mobiliteit toeneemt, dan is het belangrijk dat onze
woonvoorzieningen ofwel de te produceren NovéFlex machines ook gepersonaliseerd kunnen worden zoals dat ook in de auto-
industrie een belangrijk item is. Waar de één de voorkeur geeft aan een eenvoudig bescheiden ontwerp, zal een ander kiezen voor
een model met veel klassieker of moderner uitvoering. De juiste functionaliteiten, het design en de uitvoering kunnen de NovéFlex
machines tot een persoonlijk mobiel huis maken.
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mobiel een eigen huis

sanitair   &   keuken
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leegstand kantoren bedrijfshallen winkels recreatie

leegstand en overal
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We zijn nu beland in een andere wereld, een virtuele wereld en we denken nu mobiel. Steeds meer mensen trekken van plaats tot plaats. Tot deze groep
zonder vaste woon- en verblijfplaats kunnen ook de mensen worden gerekend die geregeld verhuizen, graag reizen naar steeds verdere oorden, een
tweede of zelfs derde huis hebben en meer en meer gebruik maken van hotels, appartementen, caravans, mobile homes en tenten. Als mondianen
reizen we met elkaar heel wat af en we rekenen een steeds groter deel van de wereld tot onze persoonlijke leefomgeving. Er komt, ten koste van de
groep longstayers, een nieuwe groep op: quicksteppers.

Deze onomkeerbare maatschappelijke verandering vraagt om vooral lichte oplossingen zonder vaste plaatsen. Comfort met een minimum aan materiaal
en gewicht en voldoende mobiel. Het nieuwe leven, wonen en reizen vraagt om afscheid te nemen van vele kilo’s materiaal. Onze huizen zijn loodzware,
verankerde spinnenwebben van steen, leidingen en draden. Ze staan vol met installaties, apparaten, kasten en bergingen met vele (overbodige) spullen.

Dit gegeven wringt met de gewenste dynamiek. We zouden moeten toewerken naar ‘persoonlijke NovéFlex machines’, inrichtingen die ons verblijf
faciliteren en die we kunnen meenemen. Ook zal een groeiende behoefte zijn aan de productie van geavanceerde lichte apparaten die ons verblijf op
verschillende plaatsen kunnen accommoderen. Gelijk kunnen varianten van deze apparaten een belangrijke nieuwe tool zijn voor het hergebruik van
functioneel gedateerde en/of afgeschreven gebouwen.

Uniek adres
Elke vastgoedmachine kan worden voorzien van RIFD technologie, aangesloten op een zonnecel of batterij om de machine op afstand te kunnen
traceren , identificeren en van de gewenste informatie te voorzien. De machines hebben dus net als een fysiek woning een worldwide uniek adres .

nieuw tijdperk
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De klassieke woonvoorziening “een huis”,, letterlijk vastgoed, is een vreemd statisch element in het rijtje flexibiliserende ontwikkelingen die ons steeds
minder afhankelijk maken van een vaste fysieke locatie. Door de “flex- ontwikkelingen” van de afgelopen decennia zullen onze woonvoorzieningen in de
komende jaren drastisch veranderen. Onze huizen zullen zich steeds verder ontwikkelen als (mobiele) vastgoedmachine(s) die anticiperen op 1) de
technologische, 2) de maatschappelijke en 3) de standaardiserende flexontwikkelingen die het mogelijk maken om met steeds meer mensen steeds
dynamischer te leven.

Technologische flexontwikkelingen, 
(door de vooruitgang van de technologie):
• de informatie en communicatie technologie;
• de kennis van lichte constructies en nieuwe materialen;
• de mobiliteit en transportmogelijkheden die veel groter 

zijn dan bv.100 jaar geleden;
• de uitgebreide introductie van comfortapparatuur en 

voorzieningen in de woonomgeving die steeds 
geavanceerder en compacter worden.

• op opkomst van de domotica

Maatschappelijke flexontwikkelingen, 
(door de veranderende maatschappij):
• ontzuiling en afname van lokaal gebonden tradities;
• andere inrichting van de maatschappij met een grote 

mate van individualisering;
• persoonsgebonden identiteiten die wereldwijd snel en 

relatief eenvoudig verplaatsen en hergroeperen;
• de mogelijkheid te voorzien in levensonderhoud door 

niet locatie gebonden werkzaamheden;
• de polder uit, de wereld in is trend;
• virtuele en wereldwijde sociale netwerken.

Standaardiserende flexontwikkelingen
(door de wereldwijde verbindingen):
• fysieke infrastructuur, energievoorzieningen;
• distributienetwerken;
• gezondheidszorg, veiligheid, bankwezen;
• verdragen;
• logistiek van de voedselvoorziening;
• conservering van producten;
• de mondiale omvang van de standaardisatie;

In beginsel zijn twee denkrichtingen mogelijk: De gebruiker volgt het huis; het huis als vastgoed blijft plaatsgebonden waarbij de inrichting van de plaats
met de vastgoedmachine zo goed als mogelijk voornoemde flexontwikkelingen accommodeert. Het huis volgt de gebruiker; letterlijk: het huis verplaatst
zich met de gebruiker. Daarbij zal de vastgoedmachine de gebruiker zo goed als mogelijk accommoderen. De eerste denkrichting betekent dat de
ontwikkeling van het dynamische leven uiteindelijk stokt door de statische plaats van het huis. De tweede denkrichting geeft ruim baan aan een niet meer
plaatsgebonden dynamisch leven.

domotica kunststoffen virtueel transport standaard

ANALYSE

flexontwikkelingen
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van VAST naar MOBIEL
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met geïntegreerde installaties
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In een container te vervoeren
In een dag te plaatsen

Studio’s

Fundering
Steconplaten 2000 x 2000 x 160 mm

HEA 160 profilen
10 vloerankers  30 mm lang 600 mm
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NovéFlex
Studio’s

NovéFlex studio(s)
Prefab 3 vloerplaten 2400 x 7200 x 200:
Laminaat 10 mm
Isolatie schuim 180 mm (PUR)
Watervaste onder plaat 10 mm
Terras/vlonder 

Prefab buitenwanden:
2 stuks 2400 x 7200 x 200
1 stuks 2400 x 2700 x 200 met ankers
Buitenplaat 10 mm  (grijs)
Isolatie schuim 180 mm (PUR)
Binnenplaat 10 mm (wit)

Prefab kunststof puien 100 mm profielen:
4 stuks 2400 x 2400
1 stuks 2400 x 2700
4 uitzetramen
2 deuren
Inclusief ankers 
4 panelen kopkanten wanden

Prefab binnen wanden:
2 x 2400 x 2400 x 50
2 schuifpuien 2400 x 1500 x 50

inrichting
2 hanglegkasten  600 x  800 x 2400
1 x stapelbed (2 bedden)
1 x lit- jumeaux (2 bedden

3 prefab dakplaten: 
toplaag (aluminium) 1mm
Isolatie schuim 180 mm (PUR)
binnen afwerking wit
kantlatten hardhout gelakt
Anker pennen 30 mm 
zeeg min 50 max 100 mm
Pergola 
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vingerafdrukscanner
was/droogmachine

infrarood mengkranen
toilet met spoelinrichting

Infra rood douchegarnituur
boiler /accu 

douchepomp
vuilwaterpomp/vermaler

verbruiksmeters
Luchtontvochtiger

luchtfiltersectie
ventilator

el-verwarming
zekeringenkast

cpu / Wi-Fi/ blue tooth
rookmelder

vloerverwarming
compressor

föhn
spiegel verwarming

zeepdispenser(s)

sanitair
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koel/vrieskast
el kookpitten
afzuigkap 
combi magnetron/oven
koffieapparaat
led verlichting met dimmer
kamerthermosstaat / klok
AV/tv tuner/webcam
verband/medicijnunit
bloedrukmeter
surround luidsprekers
beeldscherm
a4 printer/3d printer
wandcontactdozen 230/12 V
aansluiting  afwasmachine 
combi aansluiting leidingen
Regelkleppen / sensoren
appendages en leidingen
schakelaars 
afstandsbediening (tel.)
intercom

keuken

1 2 3

opTie opTie  in ruimte plaatsen
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lifestyle trendy high-teck mondiaal natuur sportief

NovéFlex

Unique selling points

ANALYSE

Met NovéFlex is het mogelijk grote maatschappelijke en financiële
voordelen te behalen door flexibel te huisvesten. No is kansrijk omdat:

• veel kapitaalsvernietiging kan worden voorkomen omdat er slimmer
geïnvesteerd kan worden in hergebruik van gebouwen;

• leegstand en verpaupering van gebouwen kan worden teruggedrongen
terwijl welzijn, sociale veiligheid, en het imago van de locatie toenemen;

• wet en regelgeving mogelijkheden biedt, bij tijdelijke functieveranderingen
van bestaand vastgoed.

• door de reductie van het aantal activiteiten op de bouwplaats de
bouwtijd, de overlast en het aantal bouwfouten beperkt worden;

• door industriële productie betere arbeidsomstandigheden, geavanceerde
en innovatieve productieprocessen gerealiseerd kunnen worden;

• voor het milieu veel winst geboekt kan worden omdat er veel minder
materiaalgebruik is door minder sloopafval;

• NovéFlex accommodeert een brede maatschappelijke ontwikkeling om te 
voorzien in (tijdelijke) huisvesting voor de middellange termijn, voor onze 
gasten, studenten, ouderen en/of vluchtelingen.

• met nieuwe materialen en technieken apparaten en installaties kunnen
integreren;

• door een meer flexibeler inzet van gebouwen, beter en sneller kan
worden voldaan aan de maatschappelijk en dikwijls snel veranderende
vraag naar huisvesting door studenten, ouderen of anders. Nu staat de
functie van een gebouw dikwijls voor vele tientallen jaren vast;

• een gebouw met een monumentale status en/of een waardevol interieur
minder zal worden aangetast door gebouwinstallaties en daardoor beter
behouden kan worden;

• ook op afgelegen plaatsen eenvoudig voorzien kan worden in de nodige
accommodatievoorzieningen bij evenementen of als (tijdelijk) hotel, een
nieuwe tool voor de recreatiemarkt.
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Heutinkstraat 501
7535 AZ  Enschede
T. 31(0)534 327878
info@noveflex.nl

van VASTGOED naar FLEXGOED
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