Brand Timmerfabriek Solide
sinds 1931

modern
plat dak

Modern

&

Veelzijdig

• kant- en klare wanden
• met of zonder luifel
• Leverbaar met enkele, dubbele en schuifdeur
• ook verkrijgbaar in red ceder
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modern tuinhuis met plat dak
Productinformatie

• uitgevoerd in vurenhout of cederhout
• breedtematen: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 en 600 cm (groter op aanvraag)
• dieptematen: 200, 250, 300, 350 en 400 cm
• zijwandhoogte ca. 210 cm | totale hoogte ca. 230 cm
• geleverd met kant- en klare wandpanelen met gladde hoekstijlen
• wanden t/m 400 cm in één paneel
• binnenconstructie van stevig vurenhouten framewerk
• dakplanken 18 mm, geen plaatmateriaal
• dakbedekking standaard metalen damwandprofielplaat bruin op afschot 3�, incl. goot
tegen meerprijs EPDM rubberfolie met aluminium daktrim en dubbelwandig dakbeschot
• dakoversteek rondom ca. 15 cm met staalplaat | 25 cm met EPDM
• ook leverbaar met luifel / terrasoverkapping met of zonder achterwand
• bepaal zelf uw deuren, ramen en hun posities

1 | vuren 400 x 250 cm | schuifdeur | EPDM dakbedekking | Remmers wit 9010 + antraciet 7016

2 | vuren 250 x 250 cm | dubbele deur | EPDM

3 | vuren 400 x 300 cm | enkele deur + raam

4 | vuren 450 x 300 cm | Luifel 600 x 300 cm | schuifdeur + raam | EPDM | hermadix slate 787

De serie moderne bergingen met pla�e daken biedt volop mogelijkheden om het ontwerp te maken naar uw wens. Zo
kunt u kiezen uit diverse deuren en ramen waardoor de indeling en uitstraling al�jd past in uw situa�e. Met de
mogelijkheid om een luifel toe te voegen combineert u het strakke, �jdloze design met een comfortabel buitenverblijf.
Doordat deze modellen leverbaar zijn in diverse breedte- en dieptematen, kan de luifel/overkapping alle kanten op.

5 | vuren 400 x 300 cm | luifel 400 x 100 cm | schuifdeur | EPDM | hermadix slate 787 + wit 619

6 | vuren 300 x 250 cm | luifel 300 x 250 cm | schuifdeur | EPDM | hermadix antraciet 630

Standaard worden deze modellen geleverd met een enkele deur + raam, maar het is ook mogelijk om deze tegen meerprijs om te wisselen voor een dubbele deur en/of een schuifdeur. Let op: het raam vervalt hierbij. U kunt extra ramen,
enkele, dubbele en schuifdeuren natuurlijk ook in uw construc�e plaatsen. De minimale breedte van een paneel voor
een schuifdeur is 300 cm, kleiner is hierin geen mogelijkheid. De draai- of schuifrich�ng van uw deur kunt u zelf
bepalen! Zo blij� u ﬂexibel in het kiezen waar u deze zou willen plaatsen.

7 | vuren 250 x 200 cm | luifel 300 x 200 cm | enkele deur + raam | EPDM | hermadix slate + wit

8 | vuren 300 x 250 cm | luifel 400 x 250 cm | schuifdeur | hermadix antraciet 630 + wit 619

9 | vuren 300 x 200 cm | luifel 300 x 100 + 200 x 300 cm | dubbele deur | hermadix antraciet + wit

modern tuinhuis met plat dak
Prijslijst (€) vurenhout incl. btw | prijzen modellen red cedar op aanvraag

Vuren | standaard inclusief enkele deur, 1 raam naar keuze en dakbedekking metalen dakpanplaat met houten onderdak
Breed
300
400
450
500
550
600
200
250
350
Diep 200 € 1.408
€
1.791
€
2.248
€
2.517
€
2.764
€
3.097
€
3.400
€ 1.600
€ 2.007
250 € 1.577
€ 2.007
€ 2.517
€ 2.820
€ 3.097
€ 3.467
€ 3.808
€ 1.791
€ 2.248
300 € 1.746
€ 2.222
€ 2.787
€ 3.121
€ 3.428
€ 3.839
€ 4.216
€ 1.984
€ 2.488
350 € 1.915
€
2.436
€
3.056
€
3.423
€
3.760
€
4.211
€ 4.624
€ 2.176
€ 2.729
400 € 2.084
€ 2.652
€ 3.327
€ 3.726
€ 4.091
€ 4.583
€ 5.032
€ 2.367
€ 2.971
Vuren | standaard inclusief dakbedekking metalen dakpanplaat met houten onderdak en staanders 120 x 120 mm.
Breed
100
150
300
400
450
500
550
600
200
250
350
Diep 200 € 369
€ 554
€ 738
€ 923 € 1.108 € 1.292 € 1.477 € 1.661 € 1.846 € 2.031 € 2.215
250 € 445
€ 667
€ 889 € 1.112 € 1.334 € 1.556 € 1.778 € 2.001 € 2.223 € 2.445 € 2.668
300 € 519
€ 778 € 1.037 € 1.297 € 1.556 € 1.815 € 2.075 € 2.334 € 2.594 € 2.853 € 3.112
350 € 594
€ 891 € 1.188 € 1.485 € 1.782 € 2.079 € 2.376 € 2.673 € 2.971 € 3.268 € 3.565
400 € 670 € 1.004 € 1.339 € 1.674 € 2.009 € 2.343 € 2.678 € 3.013 € 3.348 € 3.682 € 4.017
max. overspanning 400 cm
Accessoires
• dubbele deur ±171 x 192 i.p.v. enkele deur + raam
€ 130
• schuifdeur ±150 x 196 i.p.v. enkele deur + raam
€ 325
• schuifdeur+paneel ±296 x 196 i.p.v. enkele deur + raam € 455
• hoge druk impregnatie (groen)
+ 20%
over geheel
• houten vloer met geïmpregneerde vloerdelen (groen)
€ 30
per m²
• houten vloer met 18mm vloerplaten chiliplex
€ 24
per m²
• epdm dakbedekking & dubbelwandig dak i.p.v. staalplaat € 40
per m²
• wand dubbelzijdig beplankt onder luifel
€ 120
per m¹
• bovenlichten (let op hoogte +30 cm)
€ 39
per m¹ wand
• hardhouten onderrand
€8
per m¹ wand

Prijzen extra ramen en deuren
• De prijzen welke hier vermeldt staan zijn
bestemd voor een extra raam of deur buiten
uw standaard gekozen deuren.
• Maten welke vermeldt staan bij de ramen
en deuren zijn inbouwmaten. De doorgangsmaat is dus kleiner!
• Schuifdeuren worden geleverd met zware
rails en gelagerde wielen aan buitenzijde
van de wand.
• Keuze uit melk- of helder glas.

±171 x 192 cm
€ 455

±150 x 196 cm
€ 650

± 75 x 50 cm
± 90 x 50 cm
±115 x 50 cm
±150 x 50 cm
€ 195

±295 x 196 cm
€ 1.040

±90 x 192
€ 260

±90 x 192
€ 260

±171 x 192 cm
€ 455

±350 tot 600 x 196 cm
€ 1.300

hermadix pebble 788 + gebroken wit 601
10 | vuren 400 x 400 cm | luifel 200 x 400 cm | 2 schuifdeuren | bovenlichten | EPDM

11 | vuren 300 x 200 cm | schuifdeur | EPDM | hermadix antraciet 630

12 | vuren 300 x 300 cm | enkele deur | hoge-druk geïmpregneerd

hermadix pebble 788 + wit 619

De vuren variant van de moderne tuinhuizen met plat dak is standaard onbehandeld, waardoor deze nog
behandeld dient te worden met een vochtregulerende buitenbeits. Deze modellen kunnen eventueel ook
voorbehandeld geleverd worden in de vorm van een hoge-druk impregna�e. Deze (groene) behandeling
verduurzaamd het product enorm en zorgt voor een onderhoudsarme toekomst van uw moderne berging.

13 | vuren 800 x 250 cm | luifel 100 x 250 cm | dubbele deur + schuifdeur | bovenlichten | EPDM

hermadix gebroken wit 601 + antraciet 630
14 | vuren 350 x 300 cm | luifel 500 x 300 cm | schuifdeur + raam | EPDM

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw tuinhuis de kleur te beitsen welke bij u of uw tuin past. Er zijn
vele verschillende welke u hiervoor kunt gebruiken. In onze showroom staan van vele van deze kleuren
voorbeelden opgesteld of zijn er monsterstukjes hout beschikbaar om te bekijken. Bij alle modellen staat ook
de kleurcode vermeldt welke hiervoor gebruikt is, zo kunt u de kleur van tevoren al goed inscha�en! Bij de
meeste kleuren is een impraline (primer) benodigd om deze goed op uw moderne tuinhuis te beitsen.
Let op: hee� u zelf kleuren welke u graag wilt gebruiken? Gebruik al�jd een beits!

15 | vuren 300 x 300 cm | dubbele deur | EPDM | hermadix antraciet 630 + wit 619

16 | ceder 250 x 200 cm | enkele deur + raam | EPDM

Deze tuinhuizen zijn leverbaar in de exclusieve houtsoort red cedar. Deze houtsoort staat bekend om zijn duurzaamheid
en prach�ge houtstructuur, welke nagenoeg geen knoesten vertoont. De houtsoort op zichzelf hee� een duurzaamheidsklasse 2. Ceder hoe� in principe niet geschilderd of gebeitst te worden, het hout zal dan namelijk op een natuurlijke
manier vergrijzen (zie volgende pagina). De houtsoort op zichzelf is dus zeer onderhoudsarm! Daarnaast hee� red cedar
het eigenschap dat het nauwelijks werkt. De planken zijn 18 x 130 mm en worden vallend verwerkt (laminaatsgewijs).
Hierdoor komen de natuurlijke kleurverschillen van het cedarhout mooi naar voren.

17 | ceder 350 x 250 cm | schuifdeur

18 | ceder 400 x 300 cm | luifel 400 x 100 + 450 x 400 cm | schuifdeur

De binnenconstruc�e en het plafond worden standaard bij de red cedar variant in vurenhout uitgevoerd. Tegen meerprijs
kan dit ook in cederhout geleverd worden. De staanders van de luifel worden uitgevoerd in hardhout.
Ceder is een zeer zachte houtsoort, waardoor aan de binnenzijde van uw tuinhuis vochtkringen kunnen ontstaan. Om dit
zoveel mogelijk te voorkomen adviseren we de binnenzijde van het tuinhuis minimaal 2x te behandelen met een kleurloze
impregneerolie op terpe�nebasis (GL350-T).

19 | ceder 200 x 200 cm | luifel 300 x 200 + 500 x 200 cm | enkele deur | EPDM | vlonder hardhout

20 | ceder 400 x 400 cm | schuifpaneel melkglas | bovenlichten | 2 zijramen

Voor meer lich�nval, kunt u er voor kiezen om boven de wanddelen bovenlichten te plaatsen. Hierdoor kunt u op�maal
gebruik maken van natuurlijk licht rondom uw berging. Indien u een of twee zijden dicht wilt houden is dit ook mogelijk,
dit hee� geen extra meer of minderprijs.

21 | ceder 400 x 300 cm | schuifpaneel helder | bovenlichten | EPDM

22 | ceder 550 x 400 cm | vouwluikdeur breed helder | bovenlichten | EPDM

23 | ceder 400 x 200 cm | schuifpaneel helder + enkele deur | bovenlichten

24 | ceder 250 x 200 cm | enkele deur + raam

Standaard wordt als dakbedekking bruine metalen damwandproﬁelplaat met een houten onderdak + dakgoot
geleverd. De balklaag ligt dan ca. 10 cm afschot op het plafond. Het plafond wordt aangebracht op de wanden,
maar wordt niet doorgetrokken tot aan het boeideel i.v.m. ven�la�e. Bij een EPDM dakbedekking loopt het
plafond wel tot aan het boeideel en wordt het dak ook met 10 cm afschot gemaakt d.m.v. een dubbelwandig
dak. Hierdoor kunt u de bekabeling t.b.v. spotjes mooi wegwerken. Bij daken met EPDM worden standaard
aluminium daktrimmen, dakdoorvoer en contactlijm meegeleverd. Prijs per m² voor EPDM: €40 incl. btw

25 | ceder 200 x 300 cm | enkele deur + raam | EPDM

26 | ceder 300 x 400 cm | luifel 300 x 400 cm | schuifdeur | EPDM

27 | ceder 300 x 300 cm | luifel 300 x 300 cm | schuifdeur | EPDM

28 | ceder 300 x 400 cm | luifel 550 x 400 cm | schuifdeur | EPDM

Door het maatwerksysteem kan de luifel aan alle kanten en alle vormen (met voorbehoud van 90 graden hoeken) gemaakt
worden. Zo kunt u een buitenverblijf of overdekt zitgedeelte maken, geheel naar uw wens.
Ook kunt u er voor kiezen om meerdere ramen en deuren, isola�e of andere speciﬁeke dingen aan uw tuinhuis toe te
voegen. Vraag naar de mogelijkheden!

29 | ceder 200 x 300 cm | luifel 300 x 200 cm | schuifdeur

30 | ceder 550 x 500 cm | garagedeur + 2 ramen | EPDM

31 | ceder 800 x 400 cm | luifel 800 x 200 + 400 x 600 cm | 2 schuifpanelen | bovenlichten | EPDM

32 | vuren 600 x 400 cm | schuifdeur + enkele deur + raam | EPDM | remmers wit 9010

33 | vuren 800 x 350 cm cm | luifel 250 x 350 cm | 2 schuifdeuren | EPDM | hermadix wit + antraciet

34 | vuren 300 x 250 cm | luifel 200 x 250 cm | dubbele deur | EPDM | hermadix wit + slate

35 | vuren 350 x 250 cm | luifel 200 x 250 cm | dubbele deur | hermadix wit + amsterdams groen

Montage

Onze moderne bergingen 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 moderne berging
worden in één geheel geleverd tot 400
cm breedte. Hierdoor is dit tuinhuis
rela�ef eenvoudig te monteren. Dubbelzijdig beplankte wanden onder de luifel
worden enkelzijdig aangeleverd in
verband met het gewicht van een dubbelzijdig 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

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 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.
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Wijziging in prijs en uitvoering voorbehouden. Gebruik van teksten en beeldmateriaal zonder schri�elijke toestemming verboden.

De dakbedekking welke standaard op uw
moderne berging geleverd wordt. Is een
damwandproﬁelplaat met houten onderdak + goot. De balklaag ligt dan circa 10
cm afschot op het plafond. Het plafond
wordt aangebracht op de wanden, niet
tot aan de boeirand in verband met
ven�la�e. Tegen meerprijs kan het dak
ook dubbelwandig geleverd worden met
EPDM rubberfolie welke meestal geleverd
wordt uit één stuk. Deze wordt door
middel van de meegeleverde contactlijm
op het dak verlijmd en op de randen
van het dak beschermd door een
aluminium daktrim. EPDM is
onderhoudsvrij en hee� een
levensduurverwach�ng van circa 30
jaar. Wanneer er iets water op het dak
zou blijven staan zal dit geen schade
aan de dakbedekking toebrengen. Bij
het verlijmen kan een blaasje of
bobbeltje ontstaan. Dit kan geen
kwaad voor de levensduur en is haast
onvermijdelijk.

