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STANDAARD UNITS 
Laat je niet misleiden door de naam: onze 'standaard' units bestaan uit de 
alom bekende - en geroemde - containergebouwen, maar zijn van absolute 
topkwaliteit. Bovendien bieden ze ook enorm veel mogelijkheden. De modules 
kunnen elk apart gebruikt en ingericht worden. Bovendien kunnen ze aan 
elkaar worden gekoppeld worden tot imposante constructies. Zo kunnen we 
gebruik maken van standaard units om volledige, complexe projecten te 
verwezenlijken - allemaal aan scherpe prijzen! 

AFMETINGEN 
DS Units produceert standaard units die 2,43 of 2,99 meter breed zijn en in 
lengte kunnen variëren van 2 tot maar liefst 10 meter. Dat is echter niet alles: 
onze eenheden kunnen bij elkaar aangesloten worden en zijn stapelbaar tot 
drie verdiepingen hoog, waardoor we haast altijd kunnen tegemoet komen 
aan jouw wensen en specificaties. 

INRICHTING EN AFWERKING 
Een standaard unit - of een bouw uit meerdere units - inrichten kan niet 
vlotter verlopen! Jij overloopt met ons welk interieur je wilt, inclusief ramen, 
deuren, elektriciteit en sanitair, en wij doen de rest! 

KLEUR 
De juiste kleur maakt een project natuurlijk helemaal af en zorgt voor een 
gepaste sfeer. Daarom heeft DS Units ervoor gezorgd dat je als lakafwerking 
kunt kiezen tussen het volledige RAL-kleurenpallet. Wil je het nog gezelliger of 
exclusiever? Dan kunnen we de binnenzijde bijvoorbeeld met hout bekleden. 
Een waaier van mogelijkheden op maat, dus! 





LUXE UNITS 
Bieden onze modulaire standaard units enorm veel flexibiliteit, dan gaan we 
met onze luxe units nog een stapje verder. Het constructieproces is 
vergelijkbaar met traditioneel bouwen, maar omdat alles vooraf binnen ons 
eigen atelier gebeurt, kunnen we een veel snellere levering, betere 
bouwcondities en strenge kwaliteitscontroles garanderen. 

Traditionele bouwprojecten vinden plaats op de site waar het resultaat komt te 
staan, waardoor ze onderhavig zijn aan allerlei factoren waarop weinig 
controle kan uitgeoefend worden. DS Units werkt anders. Omdat we onze 
producten (grotendeels) op voorhand afwerken, hoeft de door jouw gekozen 
locatie niet maandenlang te worden omgetoverd tot een weinig 
aantrekkelijke bouwwerf. Nog straffer: alles is niet alleen beter gebouwd, de 
prijs is ook veel scherper, waardoor je minder betaalt voor een sneller proces en 
een kwalitatief beter eindresultaat. 

Onze luxe units gebruiken als basis een zeer solide staalconstructie, die volledig 
in ons atelier aan elkaar wordt gelast . Eenmaal het geraamte er staat, 
plaatsen we er hoogwaardige isolatiepanelen op, waardoor koudebruggen 
worden vermeden. Ons materiaal scoort ver onder de huidige isolatienormen, 
wat natuurlijk voor heel wat energiebesparing en meer comfort zorgt. 

AFMETINGEN 
Standaard zijn de units beperkt tot een maximale lengte van 8m en een 
breedte van 3,5m. Op vraag van de klant kunnen wij, indien nodig, hierop 
afwijken. Zoals je al wist, bouwen wij alles naar jouw wensen en noden. 

AFWERKING 
Buiten de afmetingen zelf, is de inrichting en de buitenafwerking van jouw 
gebouw natuurlijk essentieel en bij DS Units bieden we een groot aantal opties 
aan. 

INRICHTING 
Elektrische installatie: Schakelmateriaal met Niko Original of Intense 
Optioneel: domoticabesturing met bediening via smartphone of touchscreen 
/ camera / inbraakalarm / brandalarm 
Ledverlichting: lnbouwspots en wandarmaturen naar keuze 
Plafond: Systeemplafond 600x600mm / vast gyproc plafond / spanplafond 
Sanitair: Badkamer en toilet naar keuze 
Vloer: Ruime keuze aan waterbestendig en slagvast laminaat / alle soorten 
tegels/ pvc-vloer 
Wanden: Gyprocwand / sandwichpanelen 



BUITENAFWERKING 
Cement: Cementvezelpanelen; ontwerp, grootte en RAL-kleur naar keuze 

Hout: Horizontale of verticale bekleding met verschillende houtsoorten, al dan 

niet gespoten in een RAL-kleur naar keuze 

Staal: Staalpanelen met verborgen montagesysteem; design, grootte en RAL

kleur naar keuze 

Tectiva: EQUITONE Tectivapanelen; design en grootte op maat, met keuze uit 

een breed kleurenpallet 

BINNENBEKLEDING 
Staalpanelen met verborgen montagesysteem; design, grootte en RAL-kleur 
naar keuze: 

Bekleding met verschillende houtsoorten; al dan niet gespoten in een RAL-kleur 
naar keuze en horizontale of verticale plaatsing: 
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Equitone Tectiva panelen; design, grootte en kleur volgens kleurenpallet: 







GLAS UNITS 
DS Units is de trendzetter in glasunits. 

We hebben de OS-box ontwikkeld om ultieme flexibiliteit te bieden, zodat 
allerhande gebouwen naar wens kunnen worden samengesteld. Zo ben je vrij 
om de ramen en deuren te plaatsen waar jij dat maar wilt. Bovendien zijn ze 
gemakkelijk verplaatsbaar, wat vanzelfsprekend een enorm voordeel biedt als 
je met jouw opstelling rondreist of later moet verhuizen. Dankzij die 
veelzijdigheid hebben we voor ieder project de perfecte oplossing in huis, of je 
deze breed inzetbare containers nu koopt of huurt. 

Wil je razendsnel iets kunnen neerpoten? Dan vormen onze pop-upunits een 
uitstekende keuze. Deze erg betaalbare eenheden zijn specifiek gemaakt om 
gemakkelijk te worden opgesteld en verplaatst. Omdat je ze ook nog eens 
zowel kunt huren als kopen, bieden ze vaak de ideale oplossing voor wie niet 
van plan is om er een permanente bouw mee te maken. 

EIGENSCHAPPEN 
- Gemakkelijk uit te breiden 
Aangezien deze units in werkelijk elk aspect aanpasbaar zijn, kan ook de 
aanvankelijke constructie achteraf in alle dimensies worden uitgebreid, tot 
maar liefst drie verdiepingen hoog. De enige beperking? Het 
ruimte-tijdcontinuüm en de drie dimensies die we kunnen waarnemen! 

- Isolatie 
Geluidsisolatie én warmte-isolatie dragen niet alleen bij tot het comfort, maar 
ook tot de efficiëntie van wie eventueel in het gebouw werkt. 

- Snelle opstelling 
Onze OS-boxen worden op een gelijkaardige manier opgesteld als al onze 
andere units. Wij hebben enkel een grond nodig om alles op te plaatsen, de 
rest gebeurt in een spreekwoordelijke handomdraai! 

SOORTEN 
DS Units biedt 2 verschillende soorten glasunits aan: 

DS-box 
Een uniek, hypermodulaire, mooi ogende unit met veel glas. 

Pop-upunit 
Een snel verplaatsbare tentoonstellingsruimte. 





OMBOUW ZEECONTAINERS 
Voor onze omgebouwde zeecontainers gebruiken we doorgaans nieuwe 
zeecontainers of zeecontainers die maximum een jaar oud zijn. Op die manier 
kunnen we zeker zijn van de kwaliteit. Wanneer de bouwvereisten dat toelaten, 
kunnen we echter ook tweedehands zeecontainers inzetten. Maar al te vaak 
worden gebruikte zeecontainers immers aan hun lot overgelaten, wat een 
onnodige belasting vormt op de beschikbare vrije ruimte en op onze 
omgeving. Nochtans gaat het om zeer sterke, architecturaal knappe modules, 
die in bepaalde gevallen hergebruikt kunnen worden ... wat we bij DS Units dan 
ook doen. Op die manier houden we de impact op onze omgeving kleiner, 
maar kunnen we ook topkwaliteit garanderen. 

Omwille van het feit dat we elke zeecontainer afzonderlijk volgens de nodige 
specificaties ombouwen, zijn ze uiterst geschikt om voor een erg groot aantal 
doeleinden ingezet te worden. Natuurlijk kan je ze gebruiken als 
opslagplaatsen, maar met ons team bouwen we zeecontainers om tot 
kantoorgebouwen, festivalstands, promoruimtes, permanente 
handelspanden, pop-upstores en meer. De mogelijkheden zijn hier 
eindeloos. Laat jouw creativiteit de vrije loop, wij zorgen ervoor dat jouw 
ideeën realiteit worden! 

AFMETINGEN 

Wij bouwen de nodige zeecontainers op maat om en bovendien zijn ze, net als 
onze andere units, modulair, waardoor de uiteindelijke structuur allerlei 
afmetingen kan aannemen. We zijn echter wel gebonden aan een specifieke 
breedte, namelijk 2,43 meter per zeecontainerunit. 

Een overzicht van alle afmetingen vindt u via onze website www.dsunits.be. 

INRICHTING EN AFWERKING 

Omdat we onze zeecontainereenheden elk afzonderlijk ombouwen, kunnen 
ze op allerlei manieren ingericht worden. Modulair bouwen heeft vele voorde
len, hier alvast enkele punten die gelden voor omgebouwde zeecontainers: 

> Architecturaal zeer mooi 

> Snelle productie 

> Stapelbaar 

> Start vanuit een bestaande structuur 

> Zeer sterke constructie 
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