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Kwaliteit tot in het kleinste detail

De MarinHome is een Nederlands kwaliteits-

product. Dat merkt u aan alles. Allereerst 

natuurlijk aan de hoogwaardige afwerking 

die gericht is op jarenlang onderhoudsvrij 

gebruik. De basis van de MarinHome is een 

aluminium drijver. Daarop is een solide va-

kantiewoning gerealiseerd. De boot beschikt 

over het CE keurmerk en handboek catego-

rie C of D. Waterrecreanten hebben, terecht, 

veel aandacht voor duurzaamheid. Dus dat 

biedt de MarinHome. De boot is gebouwd 

uit duurzame en goeddeels recyclebare 

materialen. Daarnaast kent de waterwoning 

een opvallend laag energieverbruik door toe-

passing van hoogwaardige isolatiematerialen 

en HR++-glas. Zonnepanelen zijn een optie.

• Ponton uit aluminium

• Aluminium reling 

• Sandwichpanelen vloer en dak

• Vaste walaansluiting voor elektra, 

water en riool 

• Geïsoleerde wanden

• Terras voor en achter

• Aluminium buitenkozijnen

• Volledig afgewerkt met plinten,wand- 

afwerking, CV en compact keukenblok.

• Vloerafwerking in hoogwaardig pvc

• Badkamer met douche en toilet

• Elektra-installatie met vaste wal aanslui-

ting (1 x 32 amp. of optioneel 2 x 16 amp.)

• Nederlands kwaliteitsproduct

MarinHome 32 Tiny
Compact, compleet en uiterst fraai

De indeling van de Tiny met 

een heerlijk voordek en een 

compact achterdek. Dankzij de 

doordachte indeling ontbreekt 

het u, ondanks het beperkte 

oppervlak, werkelijk aan niets.

Als u voor de ingetekende 

slaapbank kiest hebt u zelfs 

vier slaapplaatsen aan boord. 

Hier wordt werkelijk opti-

maal gebruik gemaakt van 

iedere vierkante meter.

Met prints kunnen we de 

Tiny voor u personaliseren.



Of kies voor de Tiny EKO

Van de MarinHome 32 Tiny is ook een speciale 

EKO-versie beschikbaar. Bij deze enorm goed 

geïsoleerde woonboot is de materiaalkeuze 

zeer bewust uitgevoerd: het gaat om duur-

zaam verbouwd hout (fsc) en materialen die 

toepasbaar zijn in een circulaire economie. De 

installaties voor verwarmen/koelen, de boiler, 

pomp en koelkast zijn zeer energiezuinig. 

Uiteraard beschikt de Tiny EKO ook over 

zonnepanelen op het dak die u van elektrici-

teit kunnen voorzien. Combineert u dit met 

een groene stroomaansluiting, dan bent u 

zeer bewust aan het wonen.

Het compacte formaat van de Tiny is in de 

basis al ecologisch verantwoord. Niet alleen 

wordt er veel minder materiaal verbruikt 

bij de bouw, ook hoeven er minder kubieke 

meters verwarmd te worden. Door het  toe-

passen van  hoogwaardige isolatiematerialen 

blijft de warmte binnen. HR++-glas zorgt er 

voor dat optimaal gebruikt wordt gemaakt 

van de warmte van de zon. De belangrijkste 

milieuwinst wordt wellicht gemaakt door de 

enorme duurzaamheid van de boot. Deze boot 

met houten gevelbekleding gaat lang mee, zo-

dat de energiekosten van productie en vervoer 

over de lange levensduur verdeeld worden.

Laat u informeren over de MarinHome 32 

Tiny EKO en kies voor recreëren op zijn 

mooist en op zijn groenst. 

Wonen op het water is wonen 

in de natuur. Daarom gaan 

veel watervilla-eigenaren 

heel bewust om met de leef-

omgeving. Met een speciale 

EKO uitvoering komt Gielissen 

aan hen tegemoet.

Small is beautiful

Tiny houses mogen zich, volkomen 

begrijpelijk, in een enorme populariteit 

verheugen.Gielissen Shipyard heeft dit 

concept, dat zich kenmerkt door een 

bescheiden formaat, bescheiden energie-

verbruik en een zeer doordachte indeling, 

vertaald naar het water. De MarinHome 32 

Tiny  is de meest compacte boot binnen de 

MarinHome-familie, maar doet in afwerking, 

comfort en woonplezier zeker niet onder 

voor de grote broers. 

Ook in deze MarinHome herkennen we 

het vakmanschap van Gielissen Shipyard in 

elk detail. Dit compacte tweede huis is een 

plaatje in de haven en tegelijkertijd een 

statement: less is more.   

De MarinHome 32 Tiny beschikt over een 

half overdekt voordek. Via een schuifdeur 

bereikt u de woonkamer met een open 

‘keuken’ die bestaat uit een slim en com-

pact keukenblok in fris groen met daarin 

een magnetron, kookpit en een Liebherr 

koelkast.  Het kleine halletje biedt kast- en 

aflegruimte en brengt ons naar de slaap-

kamer met ruime kledingkast. Hieruit heeft 

u toegang tot een badkamer met was-

tafel, douche en toilet en tot een technische 

ruimte. Vanuit de knusse slaapkamer bereikt 

u ook het achterdek van de Tiny. Met een 

bescheiden formaat van van ruim negen 

bij drieënhalve meter  is in elke haven een 

plekje voor deze boot te vinden.

De Tiny EKO biedt een zeer 

gezonde leefomgeving. 

Bouwmaterialen geven 

geen uitstoot, elke ruimte 

kan geventileerd worden 

en de Tiny beschikt over 

een luchtreiniger.

Waarin een kleine house-

boat groot kan zijn...

• energiezuinig

• laag liggeld

• doordachte indeling

• fantastische              

uitstraling

De ontwerpers van 

Gielissen bewijzen 

meesters te zijn in de kleine 

ruimte. Nergens worden 

concessies gedaan aan de 

functionaliteit.

De grote werf achter deze Tiny

De scheepswerf van Gielissen Shipyard vindt 

u in Helmond. Daar wordt met toewijding 

en vakmanschap gewerkt aan de waterwo-

ningen. De werf bestaat twintig jaar en heeft 

in de jaren een ontwikkeling doorgemaakt 

van jachtbouw naar ‘houseboats’. De werf 

beschikt over alle moderne faciliteiten. Er is 

een kraan aanwezig om de houseboat in en 

uit het water te tillen en een bassin waarin de 

MarinHome wordt getest en gestabiliseerd. 

In de producten van het bedrijf herkent u de 

grondleggers van het bedrijf: interieur en 

jachtbouwers. Het vakmanschap van die twee 

expertises straalt van de boten af. Het is de 

basis van de perfect afgewerkte en smaakvol-

le interieurs van de diverse houseboats.

De MarinHome 32 Tiny is de jongste  telg 

uit een mooie familie MarinHome’s. Daarin 

vinden we ook de 

• MarinHome 54 Basic   

• MarinHome 54 Comfort   

• MarinHome 54 Prestige 

• MarinHome 78 Comfort         

• MarinHome 84 Comfort      

• MarinHome 84 Prestige


