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Voorwoord 
 

Wonen in een stad heeft een negatieve invloed op je 

gezondheid. De gebouwde omgeving is daar zelf 

grotendeels schuldig aan.  

 

Maar liefst 40% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt 

door de gebouwde omgeving.  

 

Door het bieden van gezondere en schonere alternatieven 

maken we een grote impact op de gezondheid van mens en 

natuur. 

 

Deze gedachte is de reden dat strito bestaat. Wij streven 

samen (strito) naar gezondere leefomgevingen.  

 

Willem Fokke 

 

 

 

LinkedIn 

mail@strito.dev  

+31 6 83 83 88 28 

https://www.linkedin.com/in/willemfokke/
mailto:mail@strito.dev
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Gezonde 
werkplekken 
Thuiswerken kan fijn zijn, maar zorgt ook 

voor afleiding en stress. Privé en werk 

worden minder goed gescheiden. strito 

studio biedt premium, handgemaakte 

werkplekken voor in de tuin. Goed 

geïsoleerd, rustgevend en gezond.  
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Thuiswerken met nadruk op 
gezondheid en focus 
 

Door Corona werken we steeds meer thuis. Dit scheelt 

reistijd en geeft meer flexibiliteit. 

Echter niet altijd is thuis een geschikte, rustige werkplek 

aanwezig.  

Module S is daarvoor 

ideaal. De natuurlijke 

bouwmaterialen zorgen 

voor een aangenaam 

binnenklimaat en rust. 

Plus, de goede 

(geluids)isolatie zorgt 

voor focus.  

Toe aan middagdutje? Klap het bed uit en werk door met 

hernieuwde energie.   

 

Richtprijs: 39.000 exclusief BTW 
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Uniek en rustgevend 
ontwerp 
 

De ontwerpen zijn gemaakt door de architecten Caterina 

Viguera en Alexandra Sonnemans.  

 

In 2020 behoorden zij met hun 

bureau Rotative Studio tot de 

top 5 talenten van Nederland.  

 

Verrassende lijnen en hoeken 

geven het geheel, ondanks een 

klein oppervlak, een ruimtelijk 

gevoel. 

Daarnaast zorgt de 

flexibele meubilering 

ervoor dat de studio 

multifunctioneel inzetbaar 

is. Zo heeft de bank een 

opbergruimte en kan er 

uit de wand een bed 

geklapt worden.  
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Gezonder voor de gebruiker 
 

Bij traditionele 

materialen komen 

vluchtige organische 

stoffen (VOCs) vrij. 

Deze zijn schadelijk 

voor de gezondheid.  

 

Bij natuurlijke 

bouwmaterialen zoals, houtvezel, hennepvezel en 

schapenwol is dit vele malen minder, tot helemaal niet (zie 

groene lijn in de grafiek).  

 

Wij gebruiken daar waar mogelijk alleen natuurlijke 

materialen. Maar liefst 80% van het totale gewicht is 

daardoor biobased. 

Bron: Khoshnava et al. 2020 
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Eigen stijl 
 

We promoten pioniers in natuurlijke bouwmaterialen om zo 

bij te dragen aan de opschaling van hun product.  

Om die reden zijn wij continue op zoek naar nieuwe 

producten. Het leuke daarvan is dat jij op deze manier zelf 

de stijl kiest van jouw werkplek.  

Voor bijna elke bouwcomponent hebben we meerdere 

opties.  

 

 

  

Voorbeeld van isolatie 
- 

Hennepwol 

Voorbeeld van gevelbekleding 
- 

Populieren hout 

Voorbeeld van wandbekleding 
- 

Berken hout 
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Geen uitstoot maar opslag  
 

De luchtkwaliteit in Nederland is niet goed.  

 

Dit wordt o.a. veroorzaakt door de gebouwde omgeving. 

Zowel bij het bouwen zelf als het gebruik van het gebouw 

komt er veel CO2 vrij.  

 

Echter, bouwen met natuurlijke bouwmaterialen zorgt juist 

voor CO2-opslag. Hierdoor maken we de lucht schoner.  

Model S slaat naar schatting meer dan 1000 kilo CO2 op.  

  
Materiaal Hoeveelheid Eenheid

Totale CO2 
voetafdruk (kg)

Vurenhout 2.63 -1,632
OSB-3 0.91 -508
Betonplex 0.01 Onbekend
Populierenhout 1.36 -1,047
Bamboe 0.14 -32
Schapenwol 5 Kg Onbekend
Hennepvezel (isolatie) 4.76 Onbekend
Houtvezel 1.55 -268
(circulair) staal 302 Kg 338
Glas 238 Kg 443
Berken multiplex 0.11 -111
Polyester (folie) 50 m² 576
Verf 2.5 liter Onbekend
Transport 7500 kilometer 1,260
PVC Onbekend
Houtvezel 1.3 Onbekend
Binnenfolie 50 m² Onbekend
Tape 3.3 m² Onbekend
Gegalvaniseerd staal 93 Kg 144
Gipsvezelplaat 0.258 92
Totaal -1,083
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Technische gegevens  
 

Module S is onze kleinste module. Veelal kan deze zonder 

bouwvergunning in de tuin geplaatst worden.  

 

Wil je dat zeker weten, bekijk dan de regelgeving voor jouw 

adres op de website van Ruimtelijke Plannen. 

 

Maximale afmetingen  

Bruto-oppervlakte:  10,11 m²  

Netto-oppervlakte:  7,2 m² 

Bruto-inhoud:   34,4 m  

Netto-inhoud:   19,96 m  

Goothoogte:   2,95 m 

Nok:     4,15 m 

 

Isolatiewaarden 

Vloeren:    3,7 m²K/W 

Gevels:    4,7 en 2,5 m²K/W  

Daken:    6,3 m²K/W 

 

Luchtkwaliteit 

Decentrale WTW:  Maximaal 48 m /uur 
   

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Proces  
 

Interesse in een of meerdere werkplekken? Dan is natuurlijk 

de eerste stap om het ons te laten weten.  

 

Kennismaking - In ons eerste gesprek bespreken we de 

wensen en of onze studio ook echt een goede oplossing is.  

 

Bezoek - Vervolgens komen we langs en bekijken we waar 

de studio zou passen. Ook kijken we welke materialen het 

mooiste zouden zijn.  

 

Offerte – Wanneer de keuzes zijn gemaakt maken we een 

offerte. Bij akkoord hebben we een aanbetaling nodig.  

 

Bouw – De bouw gaat redelijk snel (+/- 4 weken). Echter, er 

is veel vraag. Mogelijk duurt de start van de bouw wat lang.  

 

Levering – Na ongeveer 4 weken is de studio, of studio’s, 

klaar en leveren we het per kraan af.  

 

Werken – Ons werk met de studio is af. Nu is de beurt aan 

jou. Veel plezier!  
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Contactgegevens  
 

strito studio is een concept van strito 

development b.v. – kvk: 80151361 

 

   

  https://www.strito.studio  

  mail@strito.dev 

  +31 6 83 83 88 28 

  IG: @strito.studio 

  LinkedIn: /in/willemfokke 

https://www.strito.studio/
mailto:mail@strito.dev

