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� kant- en klare wanden

� met of zonder luifel

� ook leverbaar met garage- of kanteldeur

� uitgevoerd in vuren en ceder

tuinhuizen

cottage-stijl
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Tuinhuizen in cottage-stijl
Productinformatie

� breedtematen: 250, 300, 350, 400, 500 en 600 cm

� dieptematen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 en 600 cm

� wordt geleverd in kant- en klare wanddelen met gladde hoekafwerking

� binnenconstructie op stevig solide raamwerk

� dakplanken 18mm vurenhout in kant- en klare panelen

� dakbedekking (gelamineerde) shingles of exclusieve red ceder leien

� wanddikte 28mm potdekselprofiel / zweeds rabat

� leverbaar in Noord-Zweeds vuren of red ceder

� ook mogelijkheid tot hoge-druk impregnatie

� luifel lengte naar wens, met of zonder achterwand

� keuze uit diverse ramen en deuren, positie zelf te bepalen

� ook leverbaar als houten garage met bijpassende deuren

� incl. bevestigingsmateriaal en handleiding



Het uitgebreide modellen-programma met keuze uit diverse ramen, deuren en s�jlen biedt volop mogelijkheden. 
Een co�age-tuinhuis is bovendien leverbaar met een terrasoverkapping / luifel om nog meer te kunnen genieten 
van het buitenleven. In onze showroom staan verschillende demomodellen klaar om te bezich�gen. Mocht u 
meer informa�e willen over dit product? Maak dan een afspraak via ons contac�ormulier op de website of neem
telefonisch contact op via 0184-612218.



Tuinhuizen in cottage-stijl
Prijslijst (€) incl btw. franco gelost m.u.v. de waddeneilanden.

Vuren | Standaard inclusief dubbele deur, klapraam en gelamineerde shingles | Basis 

breed  200 250 300 350 400 500 600 

  diep↓    250  €  2.595   €  2.882   €  3.171   €  3.488   €  3.836   €  4.603   €    5.524  

 300   €  2.932   €  3.257   €  3.583   €  3.940   €  4.336   €  5.201   €    6.243  

350  €  3.268   €  3.632   €  3.995   €  4.394   €  4.833   €  5.801   €    6.960  

400  €  3.606   €  4.007   €  4.407   €  4.848   €  5.333   €  6.399   €    7.678  

450  €  3.943   €  4.381   €  4.819   €  5.301   €  5.831   €  6.997   €    8.397  

500  €  4.280   €  4.755   €  5.231   €  5.754   €  6.330   €  7.596   €    9.114  

550  €  4.618   €  5.130   €  5.643   €  6.208   €  6.828   €  8.194   €    9.832  

600  €  4.954   €  5.506   €  6.055   €  6.661   €  7.327   €  8.792   €  10.551  

nokhoogte 250 275 300 325 350 400 450 
 

Accessoires

� extra enkele deur (dicht of met glas)  € 260 per stuk

� extra dubbele deur (dicht of met glas) € 455 per stuk

� meerprijs deur met klein ruitje  € 78 per deur

� extra raam (openvallend)  € 195 per stuk

� hoge druk impregnatie (groen of grijs) + 20% over basis

� hardhouten onderrand  € 8 per m¹ wand

� geïmpregneerde houten vloer (groen) € 30 per m²

� ceder leien (dakbedekking) i.p.v. shingles € 95 per m²

� geen wolfseinden   geen meerprijs / minderprijs

� plat dak met epdm i.p.v. cottagedak  geen meerprijs / minderprijs

� wand dubbelzijdig beplankt onder luifel € 120 per m¹

� palen onder luifel hardhout i.p.v. geïmpregneerd € 130 per staander 

Vuren | Luifel | Standaard inclusief gelamineerde shingles en geïmpregneerde staanders | Basis 

breed  200 250 300 350 400 500 600 

  diep↓    100  €      404   €      443   €      475   €      521   €      560   €      693   €      824  

 150  €      606   €      665   €      712   €      782   €      840   €   1.039   €   1.236  

 200  €      809   €      887   €      949   €   1.043   €   1.121   €   1.386   €   1.648  

 250  €   1.011   €   1.108   €   1.186   €   1.303   €   1.401   €   1.732   €   2.061  

 300  €   1.213   €   1.330   €   1.424   €   1.564   €   1.681   €   2.079   €   2.473  

 350  €   1.415   €   1.552   €   1.661   €   1.825   €   1.961   €   2.425   €   2.885  

 400  €   1.617   €   1.773   €   1.898   €   2.085   €   2.241   €   2.772   €   3.297  

 450  €   1.819   €   1.995   €   2.135   €   2.346   €   2.521   €   3.118   €   3.709  

 500  €   2.022   €   2.217   €   2.373   €   2.607   €   2.802   €   3.465   €   4.121  

 550  €   2.224   €   2.438   €   2.610   €   2.867   €   3.082   €   3.811   €   4.533  

 600  €   2.426   €   2.660   €   2.847   €   3.128   €   3.362   €   4.157   €   4.945  
 max. overspanning 400 cm



Deze modelserie is leverbaar zowel met- als zonder luifel. De luifel van dit product kan geleverd worden met of zonder een 
dubbelzijdig beklede achterwand. Standaard is de luifel al�jd inclusief geïmpregneerde palen (3 stuks), wanneer deze groter
wordt dan 400 cm, komt hier één staander bij. Tegen meerprijs kunnen de staanders ook geleverd worden in hardhout voor 
een nog chiquere look & feel. De luifel is net als het tuinhuis in prefab dakpanelen geleverd, hierbij worden standaard 
speciale Cambridge (gelamineerde) shingles geleverd voor een authen�eke uitstraling. Onder de luifel kunt u ook werken 
met een glazen schuifwand. Neem hiervoor contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.



Tuinhuizen in cottage-stijl
Ook verkrijgbaar in ceder | Prijzen op aanvraag



De co�age-tuinhuisjes zijn leverbaar in de exclusieve houtsoort red cedar. Het cederhout staat bekend om zijn 
duurzaamheid en prach�ge houtstructuur nagenoeg zonder knoesten. De houtsoort hee� een duurzaamheids-
klasse II. Ceder hoe� in principe niet geschilderd of gebeitst te worden, het hout zal dan op een natuurlijke 
manier vergrijzen. De binnenzijde van uw ceder co�age dient wel behandeld te worden met een induline om
vocht doorslag te voorkomen. Wij adviseren hiervoor Induline GL350-T van het merk Remmers te gebruiken.



Tuinhuizen in cottage-stijl
Ook mogelijk zonder wolfseinden, zonder meerprijs



Tuinhuizen in cottage-stijl
Constructieaanzichten en detailfoto’s



Cottage Lounge
Productinformatie

� Berging 200 x 300 met enkele deur of 250 x 300 met dubbele deur

� luifel 300, 350, 400, 450, 500 of 600 cm

� wordt geleverd in kant- en klare wanddelen met strakke hoekafwerking

� binnenconstructie op stevig solide raamwerk

� stevige dakbalken 58 x 170 mm

� dakplanken 19mm vurenhout

� dakbedekking standaard (gelamineerde) shingles of exclusieve ceder shingles

� wanddikte 26mm potdekselprofiel / zweeds rabat

� geleverd in onbehandeld noord-europees vurenhout

� ook mogelijkheid tot hoge-druk impregnatie

� staanders 120 x 120 mm, gebogen schoren, uitgevoerd in geschaafd eikenhout (pen/gat)

� hoogte: achterzijde 170 cm | voorzijde 235 cm | nokhoogte 310 cm | dakhelling 35°

� incl. bevestigingsmateriaal en handleiding



Cottage Lounge
Prijslijst (€) incl btw. franco gelost m.u.v. de waddeneilanden.

Accessoires

� hoge druk impregnatie (lichtgroen)  + 15% over basis

� hardhouten onderrand  € 8 per m¹ wand

� betonband antraciet 10 x 20 x 100 cm  € 8 per m¹ wand

� betonpoer antraciet   € 37,95 per staander

� geïmpregneerde houten vloer (groen) € 30 per m²

� extra staander + 2 schoren (eiken)  € 200 per set 

luifel t/m 400 cm luifel >400 cm 

Co�age Lounge met berging | diepte: 300 cm | onbehandeld vurenhout 

 Berging 200 cm met enkele deur Berging 250 met dubbele deur Luifel dubbelwandig Ceder Shingles 

Luifel  300 € 6.948 € 7.549 + € 280 + € 1.065 

350 € 7.171 € 7.779 + € 305 + € 1.172 

400 € 7.392 € 8.014 + € 330 + € 1.278 

450 € 7.927 € 8.319 + € 352 + € 1.385 

500 € 8.460 € 8.626 + € 380 + € 1.491 

600 € 8.999 € 9.076 + € 402 + € 1.704  

 



Deze modellen kapschuren zijn gemaakt met oog voor detail. De zware dakbalken van 58 x 170 en de massief 
eiken staanders (12 x 12 cm) met gebogen schoren zorgen voor een authen�eke uitstraling. Op mooie zomer
avonden genieten van het buitenleven met een fraaie berging binnen handbereik!





Cottage Lounge (alleen overkapping, zonder berging)

Productinformatie

� wordt geleverd in kant- en klare wanddelen met strakke hoekafwerking

� binnenconstructie op stevig solide raamwerk

� stevige dakbalken 58 x 170 mm

� dakplanken 19mm vurenhout

� dakbedekking standaard (gelamineerde) shingles of exclusieve ceder shingles

� wanddikte 26mm potdekselprofiel / zweeds rabat

� geleverd in onbehandeld noord-europees vurenhout

� ook mogelijkheid tot hoge-druk impregnatie

� staanders 120 x 120 mm, gebogen schoren, uitgevoerd in geschaafd eikenhout (pen/gat)

� standaard inclusief gesloten zijwand, achterwand en korte zijwand (100 cm)

� hoogte: achterzijde 170 cm (140 bij 5&6 meter diep) | voorzijde 235 cm | dakhelling 35°

� nokhoogte bij diepte: 250 & 300 = 310 cm | 400 = 340 cm | 500 = 370 cm | 600 = 390 cm

� incl. bevestigingsmateriaal en handleiding



Cottage Lounge (alleen overkapping, zonder berging)

Prijslijst (€) incl btw. franco gelost m.u.v. de waddeneilanden.

Accessoires

� hoge druk impregnatie (lichtgroen)  + 15% over basis

� hardhouten onderrand  € 8 per m¹ wand

� betonband antraciet 10 x 20 x 100 cm  € 8 per m¹ wand

� betonpoer antraciet   € 37,95 per staander

� geïmpregneerde houten vloer (groen) € 30 per m²

� extra staander + 2 schoren (eiken)  € 200 per set 

� zinken gootset   € 55 per m¹

� vast rond metalen raam (ossenoog)  € 425 per stuk

diepte t/m 400 cm diepte >400 cm 

let op: breedte 300 & 400 zonder

tussenstaander

Co�age Lounge zonder berging | onbehandeld vurenhout | (€ meerprijs dubbelwandige bekleding wanden) 

Breedte 300 400 500 600 

Diepte  250 € 3.084 (+€ 550) € 3.781 (+€ 601) € 4.813 (+€ 630) € 5.479 (+€ 679) 

300 € 3.570 (+€ 641) € 4.367 (+€ 692) € 5.562 (+€ 718) € 6.276 (+€ 768) 

400 € 4.359 (+€ 815) € 5.340 (+€ 866) € 6.780 (+€ 886) € 7.742 (+€ 936) 

500   € 5.450 (+€ 1.007)    € 6.648 (+€ 1.058)   € 8.336 (+€ 1.072)    € 9.506 (+€ 1.121) 

600   € 6.352 (+€ 1.082)    € 7.887 (+€ 1.129)   € 9.711 (+€ 1.136)      € 11.077 (+€ 1.181) 

 



Cottage Wales (gesloten kapschuur met voorluifel 100 cm)

Productinformatie
  

� wordt geleverd in kant- en klare wanddelen met strakke hoekafwerking

� binnenconstructie op stevig solide raamwerk

� stevige dakbalken 58 x 170 mm

� dakplanken 19mm vurenhout

� dakbedekking standaard (gelamineerde) shingles of exclusieve ceder shingles

� wanddikte 26mm potdekselprofiel / zweeds rabat

� geleverd in onbehandeld noord-europees vurenhout

� ook mogelijkheid tot hoge-druk impregnatie

� staanders 120 x 120 mm, gebogen schoren, uitgevoerd in geschaafd eikenhout (pen/gat)

� luifel: 250 - 400 cm inclusief standaard enkelwandige achterwand + korte wand 100 cm

� hoogte: achterzijde 170 cm | voorzijde 235 cm | dakhelling 35°

� nokhoogte bij diepte: 250 = 330 cm | 300 = 340 cm

� keuze uit verschillende soorten deuren (raam inclusief bij breedte 350 en 400 cm)

� incl. bevestigingsmateriaal en handleiding



Cottage Wales
Prijslijst (€) incl btw. franco gelost m.u.v. de waddeneilanden.

Accessoires

� brede vouwluikdeur i.p.v. deur + raam (enkel bij 350&400 cm) € 935 

� pan- en tengellatten (incl. folie) i.p.v. dakbedekking geen meerprijs 

� hoge druk impregnatie (lichtgroen)  + 15% over basis

� hardhouten onderrand  € 8 per m¹ wand

� betonband antraciet 10 x 20 x 100 cm  € 8 per m¹ wand

� betonpoer antraciet   € 37,95 per staander

� geïmpregneerde houten vloer (groen) € 30 per m²

� extra staander + 2 schoren (eiken)  € 200 per set 

� zinken gootset   € 55 per m¹

� vast rond metalen raam (ossenoog)  € 425 per stuk

� ceder leien (shingles) i.p.v. gelamineerde shingles € 74 per m²

300 cm 350 / 400 cm

Co�age Wales | onbehandeld vurenhout | incl. voorluifel 100 cm met plafond 

Breedte 300 350 400 

Diepte  250 € 5.218 € 5.743 € 6.146 

300 € 5.595 € 6.213 € 6.709 

 
Co�age Wales | onbehandeld vurenhout | luifel incl. achter- & zijwand | (€ meerprijs dubbelwandige bekleding wanden) 

Breedte 250 300 350 400 

Diepte  250 € 2.430 (+€ 253) € 2.788 (+€ 280) € 3.143 (+€ 305) € 3.521 (+€ 330) 

300 € 2.615 (+€ 264) € 3.035 (+€ 300) € 3.457 (+€ 334) € 3.868 (+€ 370) 

 



De modellen Co�age Wales is een luxe kapschuur met dichte wanden in 6 standaardmaten en een voorluifel 
van 100 cm met een plafond. De Co�age Wales is leverbaar met een zijluifel van 250 tot 400 cm. U kunt kiezen 
voor verschillende soorten ramen en deuren. De ringbalken, staanders en gebogen schoren zijn gemaakt van
massief eiken balken van 120 x 120 mm. Tegen meerprijs is de binnenzijde van de luifel ook dubbelwandig te 
bekleden. Maak het helemaal af door de gelamineerde shingles te vervangen door ceder shingles!
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Hout is een natuurproduct
Hout lee�. In de zomer zal het materiaal  krimpen, in de winter zal het hout uitze�en. Ook kunnen er krimpscheurtjes, kop-
scheurtjes, harszakjes, een kromming of een los knoestje voorkomen. Zelfs bij cederhout is dit niet 100% uitgesloten. 
Dit hee� echter geen invloed op de sterkte van de construc�e. Bij enkelzijdig cederhout kan er door uitdroging een 
druppel water doorsijpelen op een knoest. Dit is eenvoudig op te lossen door de binnenzijde te behandelen met GL-350T. Ook 
deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitze�en. Bij geïmpregneerd vurenhout kunnen impregneersporen, 
wi�e aanslag of lichte strepen zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdbaar.

Montage
Onze co�age series worden geleverd incl. montagehandleiding. U dient te
beschikken over voldoende technisch inzicht en ervaring. De uitvoeringen met luifel
zijn meer geschikt voor professionele monteurs. Voor de funda�e dient een vlak en
waterpas fundament aanwezig te zijn. Bel ons voor meer advies! Cederhout dient aan
de binnenzijde behandeld te worden ter voorkoming van vochtdoorslag. De vuren 
modellen dienen, indien niet geïmpregneerd, behandeld te worden met een vocht
regulerende ver�eits. Eventuele losse knoestjes kunnen voor of �jdens het schilderen 
opgevuld worden met houtopvuller. De montage kunnen wij
eventueel ook voor u verzorgen, prijs op aanvraag.

Kant- en klare wandpanelen
De panelen van uw co�age-tuinhuis 
worden in één geheel geleverd tot 400 
cm breedte. Hierdoor is dit tuinhuis
rela�ef eenvoudig te monteren. Dubbel-
zijdig beplankte wanden onder de luifel
worden enkelzijdig aangeleverd in
verband met het gewicht van een dubbel-
zijdig beplankt wanddeel. Vervolgens
schroe� of nagelt u deze vast, kunt hier
ook gebruik maken van dit systeem door
stroom- of electra aan te leggen. De 
staanders onder de luifels zijn gemaakt
van gelamineerd vuren of massiek eiken,
zonder meerprijs.

Dakbedekking
Standaard worden op dit model bitumen

dakshingles geleverd. Deze kunnen 
zonder meerprijs geleverd worden in de
gelamineerde vorm. Deze hebben een
leien-effect op het dak, waardoor het een
landelijk effect gee�. Voor een nog
chiquer effect kunt u ook kiezen voor
ceder leien. Deze exclusieve dak-
bedekking gee� een fraai kleureffect op
het dak en zal fraai vergrijzen met hier en
daar een sub�el plukje mos. 
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