
Duurzame 

bungalows en 

chalets 
Onze "Bungalows & Chalets" oplossingen zijn 

ook ideale toepassingen voor : 

 Een 2de privé verblijf in de tuin voor bv. 

naasten en dierbaren. 

 Een bijgebouw of verlengingen van uw 

huidig huis of B&B om extra gasten te 

ontvangen. 

 De ontwikkeling van een landelijk of 

toeristisch vakantiehuis op uw 

braakliggend 

stuk grond. 

 Het onderbrengen van uw sauna of 

jacuzzi voor een ultieme ontspanning. 

Niet alleen voor campings ! 

 

Levensduur van 100 jaar 

10 jaar garantie 

Vanaf 10 € per dag 

 

Téléphone :  0032 (0)71 775 776 

  0033 (0)625 340 889 

E-mail :   info@mbt-sprl.be 
Site Web : www.mbt-sprl.be 

Uw M.B.T. adviseur : 

Wij hebben ook andere vakgebieden waarvoor 

u op ons kan rekenen.   

 Huizen met massief of licht houtskeletbouw 

 Industriële hallen 

 Winkelruimte 

 Terrassen uit exotisch hout 

 Timmerwerk en daken 

 Balkons 

 Gebouwuitbeidingen en extensies 

 

Wacht niet langer en vraag ons 

advies... 

Ons doel… 

Uw droom waar maken! 

www.mbt
www.mbt--sprl.besprl.be  



Bent u eigenaar op uitbater van een camping ? 

Ga met ons in zee voor de uitbreiding van uw uitbating, of om bestaande 

verouderde woningen te vervangen.  

Een samenwerking met M.B.T. biedt u de beste whole-sale prijzen en een 

uitstekende service en opvolging. 

10 voordelen van houtskeletbouw 

Dankzij de technische prestaties, de uitzonde-

lijke veelzijdigheid, textuur, en schoonheid kan 

hout alle projecten aan.  

 Lichtere constructie 

 Houtskeletbouw biedt meer creatieve  

mogelijkheden 

 Volledig recyclebaar 

 Snellere opbouw 

 Properder 

 Minder verloren ruimte dankzij de muren 

 Op alle mogelijke ondergronden. Zelf op 

hellingen. 

 Volledig moduleerbaar 

 Economischer 

 Gezonder 

Een vakantie op de camping is jouw 

ding en je huurt ieder jaar opnieuw ? 

Waarom dan niet investeren in een 

duurzame, snelle, ecologische en 

economisch verantwoorde oplossing ? 

De kans is groot dat je jouw droom chalet 

terug vindt in onze catalogus. Bouw nu aan 

jouw toekomstige vakantie door in 

duurzaamheid te investeren. Jij, jouw gezin, 

kinderen en kleinkinderen gaan er nog lang van 

kunnen genieten. 
 

Raadpleeg ons voordat je iets 

tekent ! 

10 € per dag 

10 jaar garantie 

Levensduur van 100 

jaar 

Voor een bedrag van 10 € per dag (*) 

geniet u al van een bungalow van 35 m² 

met 1 kamer. U zal er lang geniet van 

hebben en wij garanderen de ruwbouw 

gedurende 10 jaar.  

Beslis zelf of je er alleen van wil enieten 

of wil delen als mede-eigendom met 

vrienden die net als jij van camperen 

houden. 

(*) Op basis van een investeringskrediet met een looptijd  

van 10 jaar 


