Beschrijving gebruikte mantelzorgwoning – comfort 54m2
Deze mantelzorgwoning is een speciaal door PasAan ontwikkelde verplaatsbare woning die zo bij een bestaande woning neergezet kan
worden en stelt bewoner(s) en familieleden in staat zo lang mogelijk bij elkaar te wonen in hun eigen sociale omgeving met behoud van
ieders privacy: Ouders als buren. Het is een gewoon huis net als alle andere, met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De
woning heeft stenen muren, een betonnen vloer, dubbelglas en hardhouten kozijnen.
Daarnaast is deze mantelzorgwoning ook veilig en heeft een uitgebreid assortiment aan voorzieningen. Dankzij de goede isolatie en de
bijzondere luchtwarmtepomp is er ieder seizoen een prettig binnen klimaat. De lucht wordt continu gefilterd en gereinigd. Door de vele
ramen wordt de woonruimte als licht en ruim ervaren.
Er kan veel met een afstandsbediening geregeld worden. Het licht, de afzuigkap, het doorspoelen van het toilet, met
uitbreidingsmogelijkheden naar o.a. gordijnen deuren en een tillift. Bij een toenemende zorgvraag veranderen deze faciliteiten vaak van
luxe naar noodzakelijke. De voorzieningen groeien mee met de behoefte. Zelfs naar het niveau van een verpleeghuis indien gewenst.
De mantelzorgwoning is mede door ergotherapeuten ontwikkeld.
Deze woning is voorzien van energielabel A. Bij de samenstelling ervan is gebruikt gemaakt van hoogwaardige natuurlijke materialen
waardoor ze tientallen jaren mee kunnen en dus hergebruikt. Daarnaast voldoet hij ook aan belangrijke veiligheidseisen van brandweer
en politie die door het woonkeur-keurmerk worden geëist en is bovendien milieuvriendelijk..
Dit heeft geleid tot de volgende uitrusting:
- Overal is voldoende manoeuvreerruimte
- Alle deuren zijn extra breed en er zijn nergens drempels (ook niet van buiten naar binnen)
- De keuken is elektrisch hoog-laag instelbaar
- Alles in de badkamer is in hoogte en breedte instelbaar, zelfs het toilet
- Veel functies kunnen met afstandsbedieningen geregeld worden
- Infrastructuur voor ICT-oplossingen van het licht, klimaatbeheersing en mogelijkheden voor alarm (vivalib), communicatie, veiligheid en
andere zorgtoepassingen zijn aanwezig.
- Vivalib certificering; waarin opgenomen: nachtcompensatie, nacht oriëntatie verlichting, spreek/luister alarmering op afstand,
brandalarm doorkoppeling
De mantelzorgwoning staat nu in de kop van Overijssel, maar kan, indien gewenst, geheel verzorgd door PasAan, naar elke locatie in
het land verplaatst en operationeel geplaatst worden.
De experts van PasAan helpen u ook graag bij het papier en regelwerk. Onze bouwkundigen en ergotherapeuten begeleiden bij
plaatsing en aanpassingen van de woning.
Voor een gedetailleerde prijsopstelling en verdere informatie, neemt u contact op met info@pasaan.nl of 088 027 31 23

Plattegrond gebruikte mantelzorgwoning – comfort 54m2 Opm. Aanpassingen t.o.v. plattegrond: - geen portaal en portaaldeur door raam vervangen
- dubbele openslaande buitendeuren in woonkamer
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