Brand Timmerfabriek Solide
sinds 1931

Buitenverblijf
Zadeldak
2021 (vanaf juli)

Landelijk
&

Robuust

• vele mogelijkheden
• uit voorraad leverbaar
• ook verkrijgbaar met inpandige berging
• landelijke uitstraling
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overkapping met zadeldak
Productinformatie

accessoires: deur D5, zinken goot, betonpoeren, betonbanden
beits (remmers) wit 9010, extra staander, raam r1

• volledig hogedruk geïmpregneerd Scandinavisch vurenhout
• zware imposante dakcontructie
• dakhelling 30˚
• staanders 140 x 140 mm, gelamineerd & geschaafd
• doorloophoogte 210 cm
• dakdelen 16 x 90 mm met groef en messing (geen plaatmateriaal)
• standaard inclusief dakshingles (zwart, rood, groen, bruin, blauw)
tegen meerprijs ook verkrijgbaar met dakpanplaten
• zware schoren 90 x 90 mm
• dakoverstek ca. 25 - 35 cm
• nokhoogte: serie 300 cm = 325 cm | serie 350 cm = 350 cm | Serie 400 cm = 380 cm
• wandhout & regelwerk in handelsmaat geleverd

1 | vivaldi 300 x 500 | berging 300 x 200 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

2 | vivaldi 300 x 500 | berging 300 x 200 cm

3 | binnenaanzicht onderzijde dak

accessoires: douglas dubbele deur, 2x douglas uitzetraam,
betonpoeren, betonbanden
4 | mozart 300 x 600 | berging 300 x 600 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte shingles

accessoires: deur DD6, zinken goot, betonpoeren, beits
(remmers) wit 9010, extra staander

Stel uw eigen pakket samen! De robuuste buitenverblijven met zadeldak worden standaard geheel open geleverd, incl.
dakshingles in kleur naar keuze (zwart, rood, groen, blauw, bruin) excl. wanden, ramen en deuren. Voor extra privacy en
beschu�ng kunt u er voor kiezen om met een berging, wanden en topgevels uw zadeldak samen te stellen zoals u dat wilt!
Maak het helemaal af door middel van het toevoegen van dakpanplaten, glazen schuifwanden, zinken goten en stevige
betonpoeren. De wanden van Zweeds rabat worden geleverd in Zweeds rabat groen geïmpregneerd en zwart gespoten.
De posi�e van de ramen en deuren kunt u zelf bepalen, wel zo handig! Bekijk de volgende pagina’s voor meer informa�e!

5 | bach 350 x 700 | berging 350 x 300 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

Overkapping met zadeldak

Prijslijst modellen in geïmpregneerd vurenhout (€) incl btw. (2021 - vanaf juli)
Stap 1: kies uw totale maatvoering / basispakket:
Model  Paalmaat
Dakmaat Nokhoogte Staanders Basisprijs* Dakpanplaten** +Zinken goot (per zijde)***
Vivaldi 300 x 500 380 x 550
325 cm
6 stuks
€ 1.995
+€ 725
+€ 300
Mozart 300 x 600 380 x 650
325 cm
6 stuks
€ 2.245
+€ 875
+€ 350
Puccini 300 x 700 380 x 750
325 cm
6 stuks
€ 2.495
+€ 1.075
+€ 415
Chopin 350 x 600 430 x 650
350 cm
6 stuks
€ 2.395
+€ 1.075
+€ 350
Bach 350 x 700 430 x 750
350 cm
6 stuks
€ 2.695
+€ 1.225
+€ 415
Strauss 350 x 800 430 x 850
350 cm
8 stuks
€ 3.195
+€ 1.350
+€ 465
Verdi 350 x 900 430 x 950
350 cm
8 stuks
€ 3.445
+€ 1.525
+€ 525
Bernstein 400 x 700 490 x 750
375 cm
8 stuks
€ 3.195
+€ 1.350
+€ 415
Schubert 400 x 800 490 x 850
375 cm
8 stuks
€ 3.495
+€ 1.525
+€ 465
Locatelli 400 x 900 490 x 950
375 cm
8 stuks
€ 3.849
+€ 1.725
+€ 525
* Standaard incl. shingles: zwart, rood, groen, bruin of blauw.
** zwart of terracotta, incl. boutjes, anti-condensdoek en gezet nokstuk
*** berekend voor één zijde, incl. beugels en hemelwaterafvoer

Stap 2: kies, indien gewenst, uw berging en uw losse wanddelen:
Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor drie wandproﬁelen:

Zweeds rabat Geïmpregneerd
Zweeds rabat zwart gespoten
Zweeds rabat grijs gespoten
Op regelwerk tussen staanders
Op regelwerk tussen staanders Op regelwerk tussen staanders
14-28 x 195 mm
11-22 x 195 mm
14-28 x 195 mm
Hoge-druk geïmpregneerd
Zwart gespoten
Grijs gespoten
Prijs per m¹ (omtrek)
€85
Prijs per m¹ (omtrek)
€90
Prijs per m¹ (omtrek)
€110
Prijs indien dubbelwandig €153 Prijs indien dubbelwandig €162 Prijs indien dubbelwandig €198
Topgevel
Groen geïmpr. | Enkelwandig
Groen geïmpr. | Dubbelwandig
Zwart gespoten | Enkelwandig
Zwart gespoten | Dubbelwandig
Grijs gespoten | Enkelwandig
Grijs gespoten | Dubbelwandig

300 cm
€ 105
€ 189
€ 115
€ 207
€ 140
€ 252

350 cm
€ 125
€ 225
€ 135
€ 243
€ 165
€ 297

400 cm
€ 140
€ 252
€ 155
€ 279
€ 185
€ 333

Stap 5: extra staanders t.b.v. constructie (max. overspanning = 400 cm)
Accessoire
Afme�ng
Prijs
Extra Staander
140 x 140 mm
€ 90
Stap 6: kies uw gewenste methode van verankering
Methode▼
Benodigd per
Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe
Staander
€ 34,95
H-Anker 141mm*
Staander
€ 19,95
Paalvoethouder 141mm
Staander
€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering) Staander
€ 8,-Turbobeton (zak á 25kg)
H-Anker*/Poer € 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm m1 wand
€ 7,-* Per H-anker is geadviseerd 2 zakken beton te gebruiken

D1
91 x 204
€ 510

D2
91 x 204
€ 510

DD2
135 x 204
€ 715

D3
91 x 204
€ 525

DD3
135 x 204
€ 805

DD7
163 x 204
€ 850

R4
88 x 48
€ 95

R9
168 x 115
€ 215

D4
91 x 204
€ 510

DD4
135 x 204
€ 715

GD1
252 x 204
€ 900

R5
128 x 48
€ 115

D6 (melkglas)
91 x 204
€ 550

DD5 (melkglas)
135 x 204
€ 725

R1
91 x 115
€ 325

R6
204 x 48
€ 175

R10
91 x 115
€ 550

D5
91 x 204
€ 525

R7
128 x 48
€ 215

R11
143 x 115
€ 675

Glazen schuifpanelen
€ 240 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82 of 98 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €30 per paneel

DD1
135 x 204
€ 850

DD6
163 x 204
€ 850

R2
135 x 168
€ 525

R3
135 x 128
€ 575

R8
204 x 48
€ 250

R14
48 x 168
€ 185

prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. Afmetingen zijn uitwandige kozijnmaten

De vuren ramen en deuren zijn ieder uitgevoerd met dubbel (melk)glas, gelamineerd en gevingerlast hout en worden uitsluitend blank geleverd tenzij anders omschreven.

accessoires: vlonder siberisch lariks 28 x 190, 4 extra
staanders

6 | verdi 350 x 900 | berging 350 x 200 | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

7 | bach 350 x 700 | Zweeds rabat groen geïmpregneerd | zwarte shingles

accessoires: betonbanden, betonpoeren, vlonder grenen 28 x
190 deur douglas, zinken goot, extra staander

accessoires: 2x deur DD7 wit gespoten, deur d5 wit gespoten
zinken goot, glazen wanden, HPL plaatjes

Door het handige systeem van de dakconstruc�e kunt u ook verschillende basispakke�en aan elkaar koppelen. Zo kunt
u oneindig veel mogelijkheden maken. Denk hierbij aan een garage, carport of opbergruimte in combina�e met een
overkapping of zitgedeelte! Maak het helemaal af door glazen wanden te plaatsen in uw construc�e.

8 | 2x verdi 350 x 900 | berging 350 x 1000 | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

accessoires: deur DD7, betonbanden, betonpoeren, zinken goot
beits (remmers) wit 9010
9 | bach 350 x 700 | berging 350 x 300 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | pan- en tengellatten

accessoires: deur DD7, betonbanden, betonpoeren, zinken goot
beits (remmers) wit 9010

Deze modelserie hee� een dakconstruc�e welke zeer zwaar is uitgevoerd. U kunt daardoor dakpannen aanbrengen op
deze modellen tot een paaloverspanning van 300 cm. Bij een grotere overspanning adviseren wij een extra paal om het
gewicht van de dakpannen te kunnen dragen. Wij bieden geen dakpannen aan, u kunt er echter wel voor kiezen om
de standaard shingles in te ruilen voor pan- en tengella�en i.c.m. dampwerende folie. Dit staat qua prijs aan elkaar gelijk.

10 | bach 350 x 700 | berging 350 x 300 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | pan- en tengellatten

accessoires: deur DD6, raam R2, 2x raam R14, HPl plaatjes,
vlondervloer 350 x 275 mm in grenen 28 x 190
accessoires: douglas deuren en ramen, betonpoeren

11 | strauss 350 x 800 | berging 350 x 525 | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte shingles

12 | mozart 300 x 600 | berging 300 x 600 | Zweeds rabat zwart gespoten | pan- en tengellatten

accessoires: betonpoeren, betonbanden, beits (remmers) wit
9010
accessoires: deur D5, betonpoeren, betonbanden, extra
staander

13 | mozart 300 x 600 | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

14 | mozart 300 x 600 | berging 300 x 200 | Zweeds rabat zwart gespoten | zwarte dakpanplaten

accessoires en details
Inclusief prijzen incl. btw

H-anker (€19,95) + turbobeton (€9,95)

paalvoethouder (€15,95)

HPL kunststof voetje (€ 8)

betonpoer antraciet (€ 34,95)

zinken goot (€ 55 /meter)

balustrade recht of kruis (€60 /meter)

detail ossenoog

glazen wand (€240/paneel 64, 82, 98 cm )

Bij het door u zelf samengestelde pakket wordt een duidelijke algemene
montagebeschrijving geleverd. Voor de montage van dit product is
voldoende technisch inzicht en ervaring nodig. Voor de montage dient een vlak en
waterpas fundament aanwezig te zijn.

Zweeds rabat

De wanden van Zweeds rabat kunnen
zowel enkelwandig, dubbelwandig,
groen geïmpregneerd en diepzwart
gespoten geleverd worden. Deze
wanden worden standaard geleverd
met regelwerk van 44 x 68 mm om
deze tussen de staanders in te
monteren. Hierdoor blij� u de staander
zien en behoudt u de robuuste
uitstraling. Beves�gingsmateriaal is
standaard inbegrepen, bij de zwarte
Zweeds rabatdelen worden zelfs
schroeven met een zwarte kop
geleverd om deze zo mooi mogelijk
weg te werken! Let op: Zweeds rabat
wordt al�jd met de potdekselkant naar
buiten verwerkt in verband met de
afwatering. Indien u ook aan de binnen
zijde van uw wand het potdekselproﬁel
wilt zien kunt u ervoor kiezen om de
wand dubbelwandig te laten bekleden.
De wanden worden in handelsmaat
geleverd. Deze dienen door u zelf op
maat gezaagd te worden.

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, kopscheurtjes, harszakjes, een kromming of een losse knoest voorkomen. Zelfs bij gelamineerde staanders is dit niet 100%
uitgesloten. Dit hee� echter geen invloed op de sterkte van de construc�e. Bij enkelzijdige wanden kan er door uitdroging een
druppel water doorsijpelen op een knoest. Ook deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitze�en. Bij de vuren
deuren is dit meestal simpel op te lossen vanwege de verstelbare scharnieren. Bij de Douglas deuren en ramen zult u
hoogstwaarschijnlijk in het eerste jaar een pascorrec�e moeten doen. Bij geïmpregneerd hout kunnen impregneersporen, wi�e
aanslag of lichte strepen door stapellatjes zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdbaar.
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Wijziging in prijs en uitvoering voorbehouden. Gebruik van teksten en beeldmateriaal zonder schri�elijke toestemming verboden.

Montage

