
IN ONZEKERE TIJDEN...

...ZORGEN WIJ VOOR STUKJE VEILIGHEID



Vanuit de scheepsbouw zijn wij bekend met alle 
voordelen en constructiesterkte van staalbouw, 
vanuit dit principe zijn wij een ontwerp gaan 
maken voor de bouw van bunkers.

Onze bunkers zijn uitgerust met een Zwitsers 
NBC filtratie systeem welke zowel manueel als 
elektrisch aan te drijven zijn.

De gas en waterdichte toegangsdeuren alsook 
een explosie kleppen zorgen voor een veilige en 
volledig afgesloten cocon voor de buitenwereld.

De bunkers kunnen aangesloten zijn op utiliteit 
of volledig Offgrid.

OP ZOEK NAAR 
EEN CUSTOM 

BUNKER VOOR 
U EN UW 

DIERBAREN?

De Incognitus 10 is een groot formaat bunker voor 
persoonlijke bescherming.

De leefruimte is aanzienlijk groter in vergelijking tot de 
andere modellen.
uiteraard is deze bunker volledig NBC uitgevoerd en 
biedt plaats aan het hele gezin.

De configuratie is standaard voor 4 personen maar is 
eventueel aan te passen naar gelang van uw wensen.

Standaard uitrusting:Standaard uitrusting:
• Bunker met een binnen afmeting van  
 10.00 m. x 3.00 m. x 3.00 m. (L*B*H)
• Huid uitgevoerd met 10mm grade A staalplaat
• Opbouw spantenframe op 500 x 500mm
• 8 vleugels t.b.v. fixatie op betonplaat
• Buitenzijde behandeld met Epoxytar coating 400 Mu
• Binnenzijde geïsoleerd in Pur spuitisolatie +/- 50mm
• Binnenzijde voorzien van stalen 
 spantenframe & tussenvloer 
• Wanden en plafonds geheel in huisstijl afgewerkt

• Ruimtes voorzien van tussendeuren 
• Bunker voorzien van verlichtingsplan in led spots 
 alsook geheel uitgevoerd met stopcontacten
• Groepenkast uitgerust met overspanningsbeveiliging 
 en EMP protectie systeem
• Natte ruimte, droogtoilet + douche, enkele wastafel
• Elektrische ecoboiler 100L  230V 
• Keuze uit 1 of 2 slaapkamers met diverse 
 configuraties tot 6 personen
• Pantry met spoelbak, koelkast, 2 pits 
 kooktoestel & magnetron
• Filtratie systeem NBC VA-150 400V- hand bediend.
• 3 explosie kleppen veer-belast.
• Keuze uit offgrid waterhuishouding en/of 
 utiliteit aansluiting
• Luiken in tussenvloer voor ondergrondse opslag
 (hoogte van opslag afhankelijk van gewenste 
 stahoogte)
• Ventilatie punten in gegalvaniseerde uitvoering
• 6 punt sluiting gas en waterdichte deur volledig 
 in staal uitgevoerd
• Toegang doormiddel van traphuis welke voorzien 
 is van noodverlichting
• Afsluitbaar toegangsluik voorzien van gasveren 
 in 15mm Hardox® staal

Incognitus 10
(1000 X 300cm)
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Rev bunker 
(bunkers te koop)
Wij zijn van origine een scheepsbouwer die ruim 2 
jaar geleden begonnen is met het Ontwerpen van 
een modulair bunker systeem.

Mede door de onstabiele wereldgebeurtenissen 
kwam de visie om een prefab schuilplaats te 

bouwen, welke eenvoudig op locatie doormiddel 
van een hijskraan geplaatst kan worden.

Ons concept moest de volgende unieke 
onderdelen bezitten:

Bestand tegen chemische, biologische en 
nucleaire aanvallen, modulair, 8 basis 
afmetingen,

Transporteerbaar over weg en water, duurzaam, 
multifunctioneel, snelle plaatsing.



De Incognitus 6 is ondanks het kleinste formaat in de 
Incognitus range een volwaardige NBC bunker, welke 
geschikt is voor 2 tot 4 personen.

De bunker is voorzien van een 2 persoons of 4 persoons 
slaapgelegenheid, een kleine pantry alsook een toilet 
gelegenheid.
de bunker kan aangesloten worden op het 
utiliteitsnetwerk of geheel standalone en offgrid.

 Het zwitserse VA- 150 filtratie systeem alsook de esv 
explosion valves zorgen in samenwerking met een 
luchtdichte toegangsdeur voor een overdruk kamer die 
u beschermt tegen aanvallen van buitenaf.

Standaard uitrusting:Standaard uitrusting:
• Bunker met een binnen afmeting van 
 6.00 m. x 3.00 m. x 3.00 m. (L*B*H)
• Huid uitgevoerd met 8mm grade A staalplaat
• Opbouw spantenframe op 500 x 500mm
• 6 vleugels t.b.v. fixatie op betonplaat
• Buitenzijde behandeld met Epoxytar coating 400 Mu
• Binnenzijde geïsoleerd in Pur spuitisolatie +/- 50mm
• Binnenzijde voorzien van stalen spantenframe & 
 tussenvloer 

• Wanden en plafonds geheel in huisstijl afgewerkt
• Ruimtes voorzien van tussendeuren 
• Bunker voorzien van verlichtingsplan in led spots 
 alsook geheel uitgevoerd met stopcontacten
• Groepenkast uitgerust met overspanningsbeveiliging 
 en EMP protectie systeem
• Toilet ruimte met pomptoilet of droogtoilet
• Elektrische ecoboiler 20L  230V 
• Keuze uit 1 met diverse configuraties tot 4 personen
• Pantry met spoelbak, koelkast, 1 pit kooktoestel
• Keuze uit off-grid waterhuishouding en/of utiliteit 
 aansluiting
• Luiken in tussenvloer voor ondergrondse opslag 
 (hoogte van opslag afhankelijk van gewenste 
 stahoogte)
• Filtratie systeem NBC VA-150 400V- hand bediend.
• 2 explosie kleppen veer-belast.
• Ventilatie punten in gegalvaniseerde uitvoering
• 6 punt sluiting gas en waterdichte deur volledig in 
 staal uitgevoerd
• Toegang doormiddel van traphuis welke voorzien is 
 van noodverlichting
• Afsluitbaar toegangsluik voorzien van gasveren in 
 15mm Hardox® staal
• Afsluitbaar toegangsluik voorzien van gasveren 
 in 15mm Hardox® staal

De Incognitus 8 is een NBC bunker welke plaats biedt 
aan 2 tot 6 personen.

De bunker is voorzien van een 2, 4 of 6 persoons 
slaapgelegenheid, het formaat pantry is afhankelijk 
van de configuratie.

De 2 persoons versie geeft meer ruimte in de woon/
eetkamer en biedt plaats aan een sofa. 

De bunker kan aangesloten worden op het 
utiliteitsnetwerk of is geheel standalone en offgrid.

Standaard uitrusting:Standaard uitrusting:
• Bunker met een binnen afmeting van 
 8.00 m. x 3.00 m. x 3.00 m. (L*B*H)
• Huid uitgevoerd met 8mm grade A staalplaat
• Opbouw spantenframe op 500 x 500mm
• 8 vleugels t.b.v. fixatie op betonplaat
• Buitenzijde behandeld met Epoxytar coating 400 Mu
• Binnenzijde geïsoleerd in Pur spuitisolatie +/- 50mm
• Binnenzijde voorzien van stalen spantenframe & 
 tussenvloer

 

• Wanden en plafonds geheel in huisstijl afgewerkt
• Ruimtes voorzien van tussendeuren 
• Bunker voorzien van verlichtingsplan in led spots 
 alsook geheel uitgevoerd met stopcontacten
• Groepenkast uitgerust met overspanningsbeveiliging 
 en EMP protectie systeem
• Toiletruimte met pomptoilet of droog toilet
• Elektrische ecoboiler 20L  230V 
• Keuze uit 1 slaapkamer met diverse configuraties tot 
 4 personen
• Pantry met spoelbak, koelkast, 2 pits kooktoestel 
 & magnetron
• Keuze uit off-grid waterhuishouding en/of utiliteit 
 aansluiting
• Luiken in tussenvloer voor ondergrondse opslag 
 (hoogte van opslag afhankelijk van gewenste 
 stahoogte)
• Filtratie systeem NBC VA-150 400V- hand bediend.
• 3 explosie kleppen veer-belast.
• Ventilatie punten in gegalvaniseerde uitvoering
• 6 punt sluiting gas en waterdichte deur volledig in 
 staal uitgevoerd
• Toegang doormiddel van traphuis welke voorzien is 
 van noodverlichting
• Afsluitbaar toegangsluik voorzien van gasveren in 
 15mm Hardox® staal

Incognitus 6
(600 X 300cm)

Incognitus 8
(800 X 300cm)
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Optielijst
De-contaminatie ruimteDe-contaminatie ruimte
Voorportaal verlenging van 1 meter, roostervloer, 
douchekop, pomp met afvoer, luik met afvalruimte 
voor kleding en pakken.
Vanaf € 8200,-  incl. 21% Btw 

VluchtrouteVluchtroute
Vluchtluik in kopse kant van de bunker  (staal/ 
rubber afdichting) 
Vluchtroute is een koker van 80 x 80 cm met 
ingelaste trap beugels.
0,5 meter onder oppervlak een stalen valluik met 
quick release slot, te bedienen vanuit voorportaal 
vluchtroute.
Laatste 0,5 meter is af te vullen met aarde en 
plastic afdekking.
Gehele buitenzijde van constructie in zware 
epoxytar coating, binnenkant in witte 
epoxycoating
Vanaf € 18500,- incl. 21% Btw 

Offgrid pakketOffgrid pakket
Lithium accupakket, omvormers 48V/6000W 400v
zonnepanelen. Pakket geïnstalleerd in bunker, 
zonnepanelen plug en play bijgeleverd.
Vanaf  € 15.000,- incl. 21% Btw

Generator pakketGenerator pakket
Aanvullende ruimte aangrenzend aan trappenhuis. 
Afmeting van ruimte 2.0 x 2.0 x 2.5 meter. (LxBxH)
Geheel opgebouwd in identieke constructie sterkte 
& materiaal als bunker verblijf Gas & waterdichte 
toegangsdeur.

Generator geheel massavrij opgesteld, 
aanzuigrooster EMP beschermd.
Uitlaat doormiddel van EMP beveiligde uitblaas 
mond.

Zowel inlaat als uitlaat geheel gegalvaniseerde 
buis met condens afvoeren.

Ruimte voorzien van accu noodverlichting.

Generator specificatieGenerator specificatie
Yanmar 17 Kva 4 cil. 1500 toeren met separate 
dieseltank 500L
In silence pack uitvoering.
Autonomie met 500l en 75% belasting, 150 uur

Afstandsbediening in bunker geplaatst 
Alsook wisselschakelaar tussen netspanning (on/
off grid alsook generator)
Bekabeling geplaatst in metalen behuizingen voor 
EMP protectie.
Vanaf 60.000,- incl. 21% Btw

Combineren 
van meerdere 

bukers is 
ook mogelijk

Meer informatie
 Expansie 54
 8316 GA Marknesse
 088 – 88 99 444
 06 120 84 554 
 info@bunkerstekoop.nl
 www.bunkerstekoop.nl


