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OVER ONS

Aurora
Company maakt huizen op wielen voor

het hele jaar door op speciaal
gemaakte aanhangers, waardoor je ze 
kunt plaatsen op elke plek op het erf 
zonder schriftelijke toestemmingen.
Ze zijn functioneel en tegelijkertijd een 
economische oplossing. 
Dankzij hun innovatie staan ze toe om 
comfortabel in kleine ruimtes te leven.
Ze kunnen ook als zomerhuizen,
kantoren of accommodatie
plek functioneren. 

In ons aanbod vindt u
huizen op wielen die we 
kunnen leveren op elke 
plek in Europa en niet 
alleen. De huizen zijn zo 
doordacht en ontworpen 
dat ze ter vervanging van 
een appartement kunnen 
zijn. Wij streven ernaar
om u te omringen met
schoonheid en laten
leven precies zoals u wilt, 
en op de door u gekozen 
plek. 
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     Aurora
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Over de fabriek



ONZE PRODUCTEN

Buiten afmetingen: 619 x 255 x 400 cm
Interne afmetingen: 591 x 226 x 325 cm
Oppervlak: 13,2m² + 6,1m² boven slaapkamer
Gewicht: BASIC - 3100kg / COMFORT - 3500kg
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Model
SUNSHINE

BASIC versie
Tiny House voor eigen uitrusting. 
Inbegrepen uitrusting: 

COMFORT versie
Tiny House is uitgerust en klaar om te gaan.
Naast de in de Basic-versie vermelde apparatuur bevat het ook nog het volgende:

voorgevel van vurenhout
een slaapkamer op de verdieping
een bagageruimte
houtwol of PIR-isolatie
binnenwanden afgewerkt met sparrenhout
binnenvloer van vurenhouten plank
badkamervloeren van waterdicht multiplex
badkamerruimte
binnenverlichting geleid + wandlamp buiten
elektrische installatie:
  stopcontact (9 dubbele stopcontacten + 2 buiten),
  schakelaars, verdeelkast, 230V stopcontact
hydraulisch systeem voor keukens en badkamers
rioleringssysteem
PVC-ramen in kleur of wit, inclusief één met een ventilator
chassis met een goedgekeurde technische keuring
vier Tiny House stabilisatorsteunen
buitentrap
mechanische ventilatie in de badkamer

normaal of droogtoilet naar keuze
douche
elektrische radiatoren 2x1500W, met de mogelijkheid van wi-fi regeling
elektrische ketel
kasten met multiplex fronten
hoekbank met legplanken en kast of hoekbank met slaapfunctie
2-pits inductie- of gaskookplaat met 2 branders om uit te kiezen
spoelbak van roestvrij staal
koel-vriescombinatie 101/13L
tafel +2 krukken
een wastafel met een kastje in de badkamer
nachtkastje x2
ladder of kast in de vorm van een trap
(afhankelijk van de variant van het meubilair)
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VARIANTEN VAN MEUBILAIR
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Model
SUNSHINE

Plattegrond van de begane grond. Variant #1

Plattegrond van de begane grond. Variant #2

Plattegrond van de boven verdieping 
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ONZE PRODUCTEN

Buitenafmetingen: 663 x 255 x 400 cm
Interne afmetingen: 526 x 226 x 325 cm
Oppervlak: 11,16m² + 5,65m² slaapkamer op de verdieping + 2,5m²  terras
Gewicht: BASIC - 3000kg / COMFORT - 3400kg
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Model
VERONA

BASIC versie
Tiny House voor eigen uitrusting. 
Inbegrepen uitrusting:

COMFORT versie
Tiny House is uitgerust en klaar om te gaan.
Naast de in de Basic-versie vermelde apparatuur bevat het ook nog het volgende:

voorgevel van vurenhout
slaapkamer op de boven verdieping
bagageruimte
houtwol of PIR-isolatie
binnenwanden afgewerkt met sparrenhout
binnenvloer van vurenhouten plank
badkamervloeren van waterdicht multiplex
badkamerruimte
binnenverlichting geleid + wandlamp buiten
elektrische installatie:
  stopcontact (9 dubbele stopcontacten + 2 buiten),
  schakelaars, verdeelkast, 230V stopcontact
hydraulisch systeem voor keuken en badkamer
rioleringssysteem
PVC-ramen in kleur of wit, inclusief één met een ventilator
chassis met een goedgekeurde technische keuring
vier Tiny House stabilisatorsteunen
terras
buitentrap
mechanische ventilatie in de badkamer

normaal of droogtoilet naar keuze
douche of bad naar keuze
elektrische radiatoren 2x1500W, met de mogelijkheid van wi-fi regeling
elektrische ketel
kasten met multiplex fronten
hoekbank (variant #2 van meubilair)
2-pits inductie- of gaskookplaat met 2 branders naar keuze
spoelbak van roestvrij staal
koel-vriescombinatie 101/13L
tafel +2 krukken
een wastafel met een kastje in de badkamer
nachtkastje 2x
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VARIANTEN VAN MEUBILAIR
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Model
VERONA

Plattegrond van de begane grond. Variant #1

Plattegrond van de begane grond. Variant #3Plattegrond van de begane grond. Variant #2

Plattegrond van de boven verdieping
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ONZE PRODUCTEN

Buitenafmetingen: 737 x 255 x 400 cm
Interne afmetingen: 709 x 226 x 325 cm
Oppervlakte: 15,9m² + 9,4m² 2x slaapkamer op de verdieping
Gewicht: BASIC - 3100kg / COMFORT - 3500kg
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Model
PORTO

BASIC versie
Tiny House voor eigen uitrusting. 
Inbegrepen uitrusting: COMFORT versie

Tiny House is uitgerust en klaar om te gaan.
Naast de in de Basic-versie vermelde apparatuur bevat het ook nog het volgende:voorgevel van vurenhout

2x slaapkamer op de verdieping
houtwol of PIR-isolatie
binnenwanden afgewerkt met sparrenhout
binnenvloer van vurenhouten plank
badkamervloeren van waterdicht multiplex
badkamerruimte
binnenverlichting geleid + wandlamp buiten
elektrische installatie:
  stopcontact (9 dubbele stopcontacten + 2 buiten),
  schakelaars, verdeelkast, 230V stopcontact
hydraulisch systeem voor keuken en badkamer
rioleringssysteem
PVC-ramen in kleur of wit, inclusief één met een ventilator
chassis met een goedgekeurde technische keuring
vier Tiny House stabilisatorsteunen
buitentrap
mechanische ventilatie in de badkamer

normaal of droogtoilet naar keuze
douche
elektrische radiatoren 1x1500W + 1x2000W
  met de mogelijkheid van wi-fi regeling
elektrische ketel
kasten met multiplex fronten in de vorm van een trap
hoekbank met legplanken en kast of hoekbank met slaapfunctie
2-pits inductie- of gaskookplaat met 2 branders naar keuze
spoelbak van roestvrij staal
koel-vriescombinatie 101/13L
tafel naar keuze
een wastafel met een kastje in de badkamer
nachtkastje 2x
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VARIANTEN VAN MEUBILAIR
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Model
PORTO

Plattegrond van de begane grond. Variant #1

Plattegrond van de begane grond. Variant #2

Plattegrond van de boven verdieping 
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TECHNOLOGIE

Alle door ons geproduceerde Tiny House huizen kunnen het hele jaar door worden
gebruikt, dankzij de beste isolatie op maat naar wens van onze klanten.
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Huisjes
VOOR HET HELE JAAR DOOR

ThermPIR AL. isolatieplaat is een geweldig isolatiemateriaal waarbij de kern van de plaat uit stijve schuim
bestaat polyisocyanuraat PIR, met zeer goede thermische en brandisolerende eigenschappen (in het 
geval van daken bieden een brandwerendheid van REI 30 - in geval van brand wordt de isolatie verkoold 
en vormt zo een extra beschermende laag) . Het is licht van gewicht, belast het huis niet, en tegelijkertijd 
geeft het stijfheid aan de gehele structuur (hoge weerstand en druksterkte uitstoot van meer
dan 12 ton m²). Het heeft zeer goede isolerende eigenschappen in termen van dikte
en gewicht. Het is weerbestendig dankzij de lage waterabsorptie van minder dan 2%.

Bovendien heeft het een lage lambdacoëfficiënt van 0,022 W/m², wat het mogelijk maakt
om het aanbrengen van een dunnere isolatielaag, waardoor we een groter oppervlak krijgen.
Door hun stabiliteit en sterkte behouden deze platen hun eigenschappen tot het einde van hun
levensduur. Ze kunnen na demontage worden hergebruikt. Gerecycleerd afval
is een waardevolle grondstof voor de productie van nieuwe producten.

Houtwol is een stabiel isolatiemateriaal. Het wordt gekenmerkt door een hoge
druksterkte en een hoge stabiliteit in het vlakte. Onderdrukt extern geluid en contactgeluiden.
Bovendien beschermt het het plafond tegen wind en regen. Houtwol heeft ook de
eigenschappen om vocht te verwijderen en zich niet te vestigen. Het is bijzonder open voor
verspreiding, zodat het mogelijk is om een gezond microklimaat in de kamer te behouden.
Het is een ecologisch product en milieuvriendelijk en bovendien recyclebaar.
Het vormt geen enkel risico voor de huid omdat het geen irriterende eigenschappen heeft.

Schapenwol is een goede isolator. Bereikt de hoogste isolatiewaarden door zijn natuurlijke eigenschappen. 
Zorgt voor een gezond binnenklimaat. Het is in staat om de lucht te zuiveren in zeer korte tijd,
het verwijderen van onaangename geuren en schadelijke stoffen zoals formaldehyde.
Reguleert vocht, kan tot 33% van zijn gewicht absorberen zonder zijn eigenschappen
te verliezen. Het is een natuurlijk hernieuwbaar materiaal. Als natuurlijk product
kan het op elk moment weer in de milieukringloop worden opgenomen.
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TECHNOLOGIE
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Soorten
VERWARMINGEN

Paneelsysteem
FOTOVOLTAISCHE

Soorten
TOILET

Wij bieden onze klanten verschillende verwarmingsoplossingen voor het mobiele huis:

Elektrische verwarming - het grootste voordeel van deze optie is de plaatsbesparing en het
gebruiksgemak. Geeft u de mogelijkheid om uw temperatuur op afstand te regelen met Wi-Fi.

Infraroodverwarming - de gebruikte technologie is gebaseerd op de toepassing van
lichtgolven waarvan de aangename warmte te vergelijken is met zonlicht.
Infraroodstraling is natuurlijk en veilig, het heeft een positief effect op ons.

Gasverwarming - een kostenefficiënte oplossing met een gasverwarmingstoestel 
met gesloten verbrandingskamer. Dit verwarmingssysteem zorgt ervoor dat u zich
onafhankelijk voelt op plaatsen waar geen toegang is tot elektriciteit.

Openhaard voor hout of pellets - de ideale oplossing voor traditionalisten die houden
van de natuurlijke warmte van de vlammen van brandend hout en het bijbehorende
klimaat, uniek in zijn soort. De foto toont een houtkachel die we gebruiken in het Sunshine-model.

De foto toont een droogtoilet die we gebruiken in het Porto-model.

In ons aanbod hebben we de mogelijkheid om een systeem van fotovoltaïsche panelen te installeren.
Een van de belangrijkste voordelen is het milieuvriendelijkheid. Ze zijn een hernieuwbare energiebron
wat betekent dat ze alleen een natuurlijke energiebron gebruiken voor hun acties,
wat zonnestraling is. Deze technologie heeft geen invloed op het milieu en veroorzaakt
geen schade aan de natuur. 

Het belangrijkste voordeel van een fotovoltaïsche installatie naast de ecologie is de mogelijkheid
van totale onafhankelijk van elektriciteitsleveranciers (off-grid). Op die manier, kun u het mobiele
huis plaatsen waar u maar wilt en u hoeft zich geen zorgen te maken over de elektriciteit.

We kunnen het toilet aanpassen aan de behoeften van de klant. U kunt kiezen:

Klassiek toilet - zal goed werken in een huis dat niet van locatie zal veranderen.
Het is comfortabel, maar heeft een permanente aansluiting op de riolering
en het water nodig.

Droogtoilet  - ecologisch, goedkoop en met de mogelijkheid om te reizen.
Er is geen water of elektriciteit nodig voor de werking. Het enige materiaal dat
nodig is voor het gebruik is het vulmateriaal in de vorm van zaagsel.

Het composteertoilet Separett Villa 9000 - is een modern, ecologisch,
schoon en reukloos toilet. Vloeibare en vaste afvalstoffen moeten van elkaar
gescheiden worden gehouden. De onaangename geur is volledig geëlimineerd.
Bovendien heeft het toilet een energiebesparende, ingebouwde ventilator om
het toilet volledig geur- en vochtvrij te houden.
Voor de werking is elektriciteit nodig.

www.tinyhouse-store.nl



AANPASSINGEN

Bij het bestellen van een mobiel huis bij ons kunt u kiezen uit
vele opties. Van de keuze van de kleur van de gevel tot de keuze
van het meubilair, tot het type verwarming of energieopwekking.
Op deze manier kunt u een volledig onafhankelijke woning
creëren. Van de media (buiten het netwerk) die je nog jaren
van dienst zullen zijn, waar je ook bent.
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Vele opties
NAAR KEUZE

Extra opties beschikbaar:

Okume gevel Sunshine-model
Okume gevele Verona-model
Okume gevel Porto-model
Thermo-pijnboom gevel Sunshine-model
Thermo-pijnboom gevel Verona-model
Thermo-pijnboom gevel Porto-model
Siberische lariks gevel Sunshine-model
Siberische lariks gevel Verona-model
Siberische lariks gevel Porto-model
Canadees cederhout gevel Sunshine-model
Canadees cederhout gevel Verona-model
Canadees cederhout gevel Porto-model
schapenwol isolatie Sunshine-model
schapenwol isolatie Verona-model
schapenwol isolatie Porto-model
externe veiligheidsrolgordijnen
berging aan de voorzijde met een slot 150cm x 50cm met slot
terras zonder barrières-pijnboom *(prijs per 1m²)
terras zonder barrières-lariks *(prijs per 1m² )
houten tuinset
reservewiel
aluminium velgen in plaats van stalen velgen
versterkende ondersteuning
schoonwatertank 210L + pomp
  + buffer + indicator + sonde + installatie

1680 €

1530 €

1900 €

2640 €

2400 €

2980 €

780 €

710 €

880 €

7760 €

7060 €

8750 €

1550 €

1410 €

1520 €

1530 €

560 €

1420 €

1810 €

470 €

130 €

280 €

130 €

individuele waardering

Netto prijs
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Extra opties beschikbaar:

elektrische meter
560W fotovoltaïsch systeem
gasboiler in plaats van elektrische 
extra elektrische verwarming 2000W met wi-fi
extra elektrische verwarming 1500W met wi-fi
gasverwarming in plaats van elektrische
elektrische openhaardverwarming
houtkachel verwarming in plaats van elektrische 
verwarming van een pellethaard in plaats van een elektrische
infraroodverwarming in plaats van elektrische 
draagbare airconditioner 2,7kW
wandklimatisering
Separett Villa 9000 toilet in plaats van het klassieke toilet
grijswatertank 84L + sonde + montage
tussenverdiepingen barrière
matras 160cm x 200cm x 200cm
meubelen van massief grenenhout
meubels met gelakte fronten
bakoven
magnetron
vaatwasser
automatische wasmachine
wasmachine-droger
een grote koelkast in plaats van een kleine
koel-vriescompressor
  Dometic CoolMatic MDC 90 in plaats van de standaard
salontafel
poef
kruk
gordijnrails + gordijnen
muskietennetten
vensterbalken
rolgordijnen dag en nacht
Venetiaanse jaloezieën
Dubbele schuifdeur in plaats van een enkele deur
lichtkoepel
diefstalbeveiliging
transport van Tiny House

100 €

1740 €

470 €

180 €

160 €

1040 €

470 €

1700 €

2100 €

1180 €

710 €

1880 €

890 €

460 €

350 €

470 €

590 €

590 €

530 €

240 €

500 €

400 €

590 €

280 €

1160 €

210 €

50 €

50 €

280 €

470 €

350 €

470 €

470 €

590 €

560 €

100 €

individuele waardering

Netto prijs
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Alle foto's in de aanbieding vertegenwoordigen huizen die door ons bedrijf zijn geproduceerd.
De kleuren in de afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

Deze publicatie vormt geen commercieel aanbod in de zin van de wet.

AURORA COMPANY
FABRIKANT VAN MOBIELE KLEINE HUIZEN

Officiële distributeur van Aurora Company in Nederland en België

+48 18 30 00 082
+48 88 42 91 295

biuro@auroracompany.pl

@aurora_company_tiny_house

fb/auroracompanytinyhouse/

NEEM CONTACT MET ONS OP     TINY HOUSE STORE

Neem contact met ons op:
  www.tinyhouse-store.nl 
 info@tinyhouse-store.nl 
     0(031)- 64 22 01 938


