Met respect voor de natuur
Unieke vormgeving
De Trek-in® biedt uw gasten een ultieme vakantiebeleving midden in de
natuur. De unieke vormgeving doet de Trek-in volledig opgaan in haar
natuurlijke omgeving. Uw gasten genieten van een fantastisch zicht naar
buiten en baden zich in de warmte en het comfort van een bijzondere,
duurzame en knusse accommodatie. Een absolute meerwaarde voor de
uitstraling van uw recreatieterrein.

Cradle-to-cradle
2Life-Art gaat respectvol om met materialen die een tweede leven
verdienen. Grondstoffen uit sloopprojecten worden op duurzame wijze
hergebruikt in de Trek-in. Respect voor onze natuurlijke omgeving staat
daarbij centraal. De Trek-in is daarom een prima keuze als u waarde hecht
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inspelen op klantbehoeften
De Trek-in is ontwikkeld in samenwerking met Agentschap NL, Stichting
Trekkershutten, Stichting Natuurkampeerterreinen, TU/Eindhoven en
Centrum Hout. Het resultaat is een prijswinnend ontwerp dat volledig is
afgestemd op de veranderende behoeften van recreanten.

Een reactie in het gastenboek: “De Trek-in is een hartstikke mooi en
slim huisje. Praktisch en compact. En ook mooi van buiten en sfeervol
om in te verblijven. Ook heel goed dat het van hergebruikt materiaal
is gemaakt.”

Winnaar WoodChallenge 2011!
Jury WoodChallenge: “Het ontwerp is spannend en speelt in op
de toenemende behoefte aan luxueuze kampeermogelijkheden.
Er is niet alleen gekeken naar het duurzaam toepassen van hout
in de breedste zin, maar ook naar ander duurzaam
materiaalgebruik.”

De Trek-in: een slimme keuze!
Zomer en winter te verhuren
De Trek-in is een energiezuinig en onderhoudsvriendelijke accommodatie
met een lange levensduur. De hoge isolatiewaarde en verwarmingsmogelijkheid maken dat de Trek-in het hele jaar door een comfortabel
verblijf biedt aan uw gasten. De Trek-in heeft daarom alles in zich om een
goed rendement te realiseren. De Trek-in heeft een zeer acceptabele
terugverdientijd van gemiddeld vijf jaar.

Voor u op maat gemaakt
De Trek-in is verkrijgbaar in een 4- en een 6-persoons variant.
Iedere Trek-in wordt voor u op maat gemaakt. Het interieur kan naar
uw individuele wensen worden aangepast.
Iedere Trek-in is uniek en vindt haar oorsprong in voormalige gebouwen
met een rijke historie.

Uw voordelen op een rijtje:
U kiest voor een duurzame, hoogwaardige accommodatie
met een goed rendement.
U laat blijken dat u respect heeft voor uw omgeving.
U kunt zich onderscheiden met een unieke accommodatie.
Is het hele jaar door te verhuren.
Indeling, interieur, stoffering en afwerking naar uw wensen.
Een lange levensduur en zeer energiezuinig.
Iedere Trek-in is uniek en kent een rijke historie.

Specificaties Trek-in®
Aantal bedden:
Afmetingen:
Gewicht:
Glas:
Isolatiewaarde:
Electra:
Ventilatie:

6 (4 vast, 2 flexibel)
600 x 580 x 350 cm
5000 – 6000 kg
Gelaagd HR++
RC-waarde = 3.5
220V
Mechanisch in keuken en badkamer.
Roosters in bednissen.

De Trek-in kan geleverd worden inclusief:
 Hr-ketel
 Keukenblok
 Kookplaten
 Spoelbak
 Koelkast
 Toilet
 Douchecabine
 Wastafel met spiegel en planchet
 LED-verlichting
 Stofferingen
 Verwarming
 Meubilair
De buitengevel is verduurzaamd en tot 12 jaar onderhoudsarm.

Specificaties Trek-in Junior
Aantal bedden:
Afmetingen:
Gewicht:
Glas:
Isolatiewaarde:
Electra:
Ventilatie:

4 (2 vast, 2 flexibel)
612 x 350 x 350 cm
3000 – 4000 kg
Gelaagd HR++
RC-waarde = 3.5
220V
Mechanisch in keuken en badkamer.

De Trek-in Junior kan geleverd worden inclusief:
 Boiler
 Keukenblok
 Kast
 Kookplaten
 Spoelbak
 Koelkast
 Toilet
 Wastafel met spiegel en planchet
 LED-verlichting
 Stofferingen
 Verwarming
 Tafel
De buitengevel is verduurzaamd en tot 12 jaar onderhoudsarm.

Fundering, plaatsing en montage
De fundering, plaatsing en montage zijn uitermate eenvoudig.
De Trek-in wordt in twee modules getransporteerd en ter plaatse
afgemonteerd. De Trek-in Junior wordt kant en klaar geleverd. Enkel de
nutsvoorzieningen moeten ter plaatse worden aangesloten.
Wij bieden twee funderingssystemen aan; betontegels of een schroeffundering met hierop een stalen frame. De keuze is mede afhankelijk van
de grondslag.
Om de fundering aan te leggen is slechts een relatief vlak stuk grond
nodig. Het aanleggen van de fundering, plaatsen en monteren gebeurt
binnen één dag.

Marketing
Door te investeren in de Trek-in speelt u in op de toenemende vraag naar
bijzondere en duurzame verblijfsrecreatie. Recreanten zijn steeds vaker
op zoek naar beleving en comfort. Vernieuwende en duurzame concepten
zoals de Trek-in spreekt een grote groep recreanten aan. Dit ziet u terug in
de bezettingsgraad en dus uw portemonnee.

2Life-Art zal uw Trek-in promoten op haar website en in andere
communicatiemiddelen. Stichting Trekkershutten (STN) neemt de Trek-in
indien u dit wenst op in het netwerk van Trekkershutten. In dat geval
wordt uw bedrijf gepromoot op de websites www.trek-in.nl en
www.trekkershutten.nl en krijgt u een vermelding in de jaarlijkse
Trekkershuttengids.
Stichting Trekkershutten biedt ook een educatief programma gericht op
kinderen. Otto Ooievaar is speciaal ontwikkeld voor de Trek-in en bij
iedere duurzame Trekkershut ontvangt u een kinderpakket. Hiervoor
vraagt de Stichting jaarlijks een kleine bijdrage. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de Stichting.
Stichting Trekkershutten
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein
T: 030-2862990
E: info@trekkershutten.nl

Otto Ooievaar, het duurzame
vakantievriendje van de kinderen.
(onderdeel marketingpakket)

Minke van Hoof van Natuurcamping It Dreamlân:
“De Trek-in is een populaire accommodatie op onze camping. Het
huisje is net voor Pasen geplaatst en het eerste hoogseizoen was het
al volledig volgeboekt!”

Rendement
Iedere Trek-in wordt voor u op maat gemaakt. Het interieur van de Trek-in
kan volledig naar uw individuele wensen worden aangepast.
Bij serieuze interesse brengen wij graag een maatwerk offerte voor u uit.
Deze bestaat uit een basisprijs voor de casco-bouw, isolatie, ventilatie en
elektra van de Trek-in. Samen met u inventariseren we uw wensen voor
wat betreft het afwerkingsniveau, meubilair en inventaris. Denk aan het
keukenblok, kookpitten, koelkast, spoelbak, sanitair, verwarming en
stoffering.
Onze rekenmodellen gaan uit van een terugverdienperiode van vijf tot zes
jaar. Daarna is de Trek-in volledig afgeschreven. De verwachte levensduur
is bij goed onderhoud minimaal 25 jaar. U kunt dus een prima rendement
realiseren.
In overleg kunnen er lease- en/of financieringsvormen geboden worden,
informeer naar de mogelijkheden!

Een prima rendement:
Hoge bezettingsgraad.
Het hele jaar door te verhuren.
Een lange levensduur.
Onderhoudsarm.
Zeer energiezuinig.
Terugverdienen in 5 tot 6 jaar, opbrengsten over minimaal
25 jaar.

Kijk voor meer informatie op:
www.2life-art.nl

Of u kunt contact opnemen met:
2Life-Art
Bobbenagelseweg 10a
5491 VL Sint-Oedenrode

T: 0413-47 81 75
E: info@2life-art.nl

