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Tijdloos

&

Robuust

• robuuste uitstraling
• veelzijdig met vele mogelijkheden
• ook verkrijgbaar met inpandige berging
• uitgevoerd in douglas en vuren
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Douglas overkapping plat dak
Productinformatie | uitgevoerd in douglas (blank onbehandeld)

accessoires: H-ankers, turbobeton, zinken pijp

• uitgevoerd in 250 tot 1000 cm breed in stappen van 50 cm (grotere maten op aanvraag)
• leverbaar in dieptematen 200, 250, 300, 350 en 400 cm (grotere maten op aanvraag)
• houtsoort: blank onbehandeld douglashout, geschaafd & gedroogd
• staanders gelamineerd & geschaafd 120 x 120 mm of 140 x 140 mm tegen meerprijs.
• doorloophoogte 210 cm
• totale hoogte 247 cm
• dakdelen 18mm met groef en messing (geen plaatmateriaal)
• standaard incl. epdm rubbberfolie, dakdoorvoer, afvoerbuis en aluminium daktrimmen
opties zoals zinken buis of kraaltrim i.p.v. rechte trim tegen meerprijs
• zware schoren 90 x 90 mm
• overspanning tot 400 cm zonder tussenstaanders (m.u.v. blokhutprofiel)
• overspanning >400 cm met extra tussenstaanders
• ring- & dakbalken 45 x 160 mm
• boeidelen 28 x 260 (strak of verdikt zonder meerprijs)
• dakoverstek standaard 25 cm, achterzijde geen overstek
>deze dakoverstek kan ingekort worden zodat u op de erfgrens kunt bouwen
• verschillende mogelijkheden voor wandbekleding
• ook mogelijkheid tot inpandige berging voor combinatie berging - overkapping
kies zelf uit een uitgebreid assortiment ramen en deuren!
• wordt geheel geleverd als compleet op maat gezaagd bouwpakket
• incl. bevestigingsmateriaal en montagehandleiding

1 | douglas 550 x 350 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 140 x 140

accessoires: antraciet betonpoer, verdikt boeideel, deur 7
accessoires: antraciet betonpoer, deur 7, 2 extra staanders

2 | douglas 600 x 350 cm | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 140 x 140

3 | douglas 700 x 300 cm | Zweeds rabat douglas | staanders 140 x 140

accessoires: antraciet betonpoer, kraaltrim, deur 6
4 | douglas 200 x 450 | Zweeds rabat douglas | staanders 120 x 120 | geen overstek

accessoires: antraciet betonpoer, kraaltrim

Douglas is een veel gevraagde houtsoort. Het hout is populair vanwege de warme sfeer en landelijke uitstraling. Het hout
hee� een fraaie vlamstructuur waardoor u meer een echt “houtgevoel” krijgt. Wanneer het hout onbehandeld wordt
toegepast zal het zeer snel op een natuurlijke manier vergrijzen. De groeistructuur is wel aanzienlijk grover dan die van
het Scandinavisch vuren, het hout groeit namelijk 3 tot 5 keer sneller. Het Douglashout zal hierdoor ook eerder
authen�eke scheuren en iets kromming kunnen laten zien. Dit zijn natuurlijke eigenschappen van Douglas. Onbehandeld
is de levensduurverwach�ng ca. 10-12 jaar. Douglas is geen hardhoutsoort. Bel voor advies of kom langs in de showroom!

5 | douglas 600 x 300 | staanders 120 x 120 | geen overstek

accessoires: HPL blokjes, verdikt boeideel + kraaltrim, deur D4
zinken buis, 3 extra staanders
accessoires: betonpoer, deur 1, raam D, 2 extra staanders.
let op: 1 wanddeel verhoogd!

6 | douglas 750 x 300 | berging 200 x 200 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 14 x 14

7 | douglas 600 x 350 | berging 400 x 350 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 12 x 12

Overkapping plat dak

Prijslijst | uitgevoerd in douglas (blank onbehandeld) | prijzen incl. 21% btw (2021-Q2.5)
Stap 1: kies uw totale maatvoering / basispakket:
Douglas | Model t/m 400 cm breed met 4 staanders | >400 t/m 800 met 6 staanders | >800 met 8 staanders
Breed
300
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
250
350
Diep 200 € 1.720 € 1.855 € 1.995 € 2.140 € 2.535 € 2.685 € 2.820 € 2.955 € 3.240 € 3.525 € 4.065 € 4.350
250 € 1.870 € 2.025 € 2.180 € 2.345 € 2.770 € 2.925 € 3.080 € 3.245 € 3.565 € 3.875 € 4.450 € 4.775
300 € 2.025 € 2.205 € 2.375 € 2.550 € 2.990 € 3.165 € 3.350 € 3.520 € 3.880 € 4.240 € 4.860 € 5.205
350 € 2.180 € 2.375 € 2.575 € 2.760 € 3.215 € 3.420 € 3.610 € 3.815 € 4.195 € 4.595 € 5.250 € 5.645
400 € 2.345 € 2.550 € 2.760 € 2.970 € 3.450 € 3.660 € 3.880 € 4.090 € 4.530 € 4.960 € 5.635 € 6.070

Bovenstaande afme�ngen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

Stap 2: kies, indien gewenst, de grootte van uw berging (excl. ramen en deuren):
Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor de volgende wandproﬁelen:

Zweeds rabat
Op regelwerk tussen staanders
Werkende breedte: 175 mm
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Onbehandeld | 22mm €100
Zwart gespoten | 22mm €105
Grijs gespoten | 28mm €120

incl. vochtdoek

Ver�cale bekleding
Design Proﬁel / Deens rabat
Blokhutproﬁel
Op regelwerk tussen staanders Op regelwerk tussen staanders Tussen sleuven in staanders
Werkende breedte: 180 mm
Werkende breedte: 130 mm
Werkende breedte: 180 mm
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Onbehandeld | 18mm €140 Onbehandeld | 28mm €125 Onbehandeld | 28mm €105
Zwart gespoten |18mm €145 Zwart gespoten | 18mm €135
Wit gespoten | 18mm €145

Let op: maximale overspanning blokhutproﬁel = 300 cm

Stap 3: kies, indien gewenst, de wanden onder uw overkapping:
Proﬁel: 
Zweeds
Zweeds
Zweeds
Ver�cale
Ver�cale
Design
rabat
rabat Zwart
rabat
bekleding
bekleding
proﬁel
Prijs/m1 wand↓
Douglas
Grijs
Douglas
Zwart/wit
Geïmpr.
Enkelzijdig
€ 100
€ 105
€ 120
€ 140
€ 145
€ 125
Dubbelzijdig
€ 180
€ 189
€ 216
€ 252
€ 261
€ 225

Design
proﬁel
Zwart
€ 135
€ 243

Blokhut
Proﬁel
€ 105

Let op: maximale overspanning blokhutproﬁel = 300 cm

Stap 4: extra staanders t.b.v. constructie (max. overspanning = 400 cm):
Accessoire
Prijs
Extra staander
120 x 120 mm
€ 75
Stap 5: kies uw verankeringsmethode
Methode▼
Benodigd per
Antraciet Betonpoer deluxe
Staander
H-Anker*
Staander
Paalvoethouder
Staander
HPL kunststof blokje (geen verankering) Staander
Turbobeton (zak á 25kg)
H-Anker*/Poer
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm m1 wand
Stap 6: kies uw afwerking / details
Accessoire
Berekend per
Balustrade 80 cm hoog
m1 balustrade
Staanders verdikt: 140 x 140 mm
Staander
Zinken afvoerbuis i.p.v. kunststof
Stuk
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken n.v.t.
Kraaltrim i.p.v. rechte daktrim
m1 dakomtrek
Dakhout Wit gespoten
m² dakoppervlakte
Dakisola�e 30mm MG (incl. Lijm)
m² dakoppervlakte

Prijs
€ 34,95
€ 19,95
€ 15,95
€ 8,-€ 9,95
€ 7,--

Prijs
€ 60,-€ 15,-€ 50,-€ 0,-€ 7,-€ 10,-€ 15,--

*per H-anker adviseren
wij 2 zakken turbobeton

Douglas 6
168 x 201
€ 795

Douglas 3
91 x 201
€ 545

Douglas 7
168 x 201
€ 795

Raam E
155 x 55
€ 165

Douglas 8
168 x 201
€ 895

Raam A
140 x 81
€ 385

Douglas 10
255 x 209
€ 1.135

Raam F (DG)
66 x 66
€ 215

Douglas 5
119 x 209
€ 765

Douglas 4
91 x 201
€ 595

Raam B
91 x 74
€ 220

Raam G (DG)
112 x 120
€ 615

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

Raam H (DG)
138 x 48
€ 275

Douglas 9
168 x 201
€ 945

Raam C
72 x 40
€ 130

Raam D
91 x 136
€ 295

Raam I (DG)
84 x 120
€ 625

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

Douglas 2
91 x 201
€ 495

Douglas 1
91 x 201
€ 495

accessoires: HPL blokjes, verdikt boeideel, glaswand 700 cm,
glaswand 350 cm, extra overstek.
8 | douglas 700 x 350 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 14 x 14

accessoires: HPL blokjes, verdikt boeideel + kraaltrim, deur 1
zinken buis

Exclusief! U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van uw overkapping dicht te maken door middel van een glazen
wand met schuifpanelen van 98 cm! Deze panelen zijn 10mm dik en ook verkrijgbaar in 82 of 64 cm breedte.
U kunt deze wanden tussen de palen, maar ook voor of achter de palen langs schuiven. Neem contact met ons op voor
meer advies. Prijs €240 per paneel. Inclusief boven en onderrails. U kunt de aluminium handvaten ook apart bijbestellen
voor een meerprijs van €27,50 per handvat.

9 | douglas 850 x 300 | berging 250 x 300 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 14 x 14

accessoires: deur D9, 3 extra staanders, vlonder uitgevoerd in
siberisch lariks
accessoires: deur D4, 2 extra staanders, vlonder uitgevoerd in
siberisch lariks

10 | douglas 950 x 350 | berging 350 x 250 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 14 x 14

11 | douglas 900 x 300 | berging 300 x 200 | blokhutprofiel douglas | staanders 14 x 14

accessoires: betonpoeren, deur D4, Raam R1, extra staamder
deur en raam zijn wit gespoten geleverd.
12 | douglas 800 x 350 | berging 300 x 350 | Zweeds rabat zwart gespoten | staanders 14 x 14

accessoires: deur 4, beits zwart (remmers) 9005, extra
staander, vlonder siberisch lariks.

Wij maken uw buitenverblijf naar wens in blank Douglashout of hoge-druk geïmpregneerd Scandinavisch vurenhout. Het
geïmpregneerde vuren is prima overschilderbaar met een dekkende vochtregulerende buitenbeits. Hierdoor krijgt uw
buitenverblijf een eigen�jdse uitstraling. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw buitenverblijf / overkapping te laten
vergrijzen. Deuren en ramen worden vanwege technische redenen al�jd onbehandeld geleverd.

13 | douglas 650 x 300 | berging 200 x 300 | blokhutprofiel douglas | staanders 14 x 14

accessoires: betonpoeren, betonbanden, verdikt boeideel,
deur dd7 beits, (remmers) wit 9010

14 | douglas 350 x 350 | staanders 14 x 14

15 | vuren 800 x 350 | berging 400 x 350 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14
accessoires: betonpoeren, kraaltrim

Vuren overkapping plat dak
Productinformatie | uitgevoerd in vuren (onder hoge-druk geïmpregneerd)

accessoires: betonpoeren, betonbanden, 3 extra staanders

• uitgevoerd in 250 tot 1000 cm breed in stappen van 50 cm (grotere maten op aanvraag)
• leverbaar in dieptematen 200, 250, 300, 350 en 400 cm (grotere maten op aanvraag)
• houtsoort: vuren onder hoge-druk geïmpregneerd, geschaafd
• staanders gelamineerd & geschaafd 120 x 120 mm of 140 x 140 mm tegen meerprijs.
• doorloophoogte 210 cm
• totale hoogte 247 cm
• dakdelen 18mm met groef en messing (geen plaatmateriaal)
• standaard incl. epdm rubbberfolie, dakdoorvoer, afvoerbuis en aluminium daktrimmen
opties zoals zinken buis of kraaltrim i.p.v. rechte trim tegen meerprijs
• zware schoren 90 x 90 mm
• overspanning tot 400 cm zonder tussenstaanders (m.u.v. blokhutprofiel)
• overspanning >400 cm met extra tussenstaanders
• ring- & dakbalken 45 x 145 / 170 mm
• boeidelen 28 x 260 (strak of verdikt zonder meerprijs)
• dakoverstek standaard 25 cm, achterzijde geen overstek
>deze dakoverstek kan ingekort worden zodat u op de erfgrens kunt bouwen
• verschillende mogelijkheden voor wandbekleding
• ook mogelijkheid tot inpandige berging voor combinatie berging - overkapping
kies zelf uit een uitgebreid assortiment ramen en deuren!
• wordt geheel geleverd als compleet op maat gezaagd bouwpakket
• incl. bevestigingsmateriaal en duidelijke montagehandleiding

16 | vuren 550 x 350 | Zweeds rabat zwart | staanders 12 x 12

accessoires: 3 extra staanders, HPL blokjes, vlonder grenen
28 x 190 mm

17 | vuren 750 x 400 | berging 350 x 400 | Zweeds rabat vuren | staanders 14 x 14

18 | vuren 400 x 300 | blokhutprofiel vuren | staanders 12 x 12
accessoires: deur DD7, 2 ramen R1, beits (remmers) wit 9010,
impraline, hermadix antraciet, vlonder grenen

accessoires: deur D5, Raam R1
19 | vuren 350 x 300 | berging 350 x 300 | Zweeds rabat zwart | staanders 12 x 12

accessoires: deur D6, balustrade, beits (remmers) wit 9010,
hermadix antraciet, vlonder grenen 28 x 190 mm

Door uw buitenverblijf uit te breiden met een inpandige berging hee� u nog veel meer mogelijkheden. Zo maakt u een
sfeervolle overkapping en handige opbergruimte in één. Doordat u zelf de indeling kunt bepalen hee� u een enorme
keuzevrijheid. Het principe is eigenlijk heel simpel, u neemt de omtrek van de berging en aan de hand van de omtrek in
strekkende/lopende meters kunt u de prijs berekenen in het gewenste wandproﬁel. Houdt wel rekening met maximale
overspanning van 400 cm en staanders op iedere hoek. Maak het compleet met ons uitgebreide assor�ment ramen
en deuren.

20 | vuren 600 x 300 | berging 200 x 300 | blokhutprofiel vuren | staanders 12 x 12

accessoires: deur DD6, Raam R1, verdikt boeideel, kraaltrim,
betonpoeren, 2 extra staanders. Let op: verhoogd
accessoires: deur DD7, raam R1

21 | vuren 1000 x 300 | berging 300 x 300 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14

22 | vuren 350 x 300 | berging 350 x 300 | Zweeds rabat vuren | staanders 12 x 12

accessoires: deur D1, verdikt boeideel, kraaltrim, glaswand
350 cm, HPL blokjes. Schoren door klant gemaakt
23 | vuren 700 x 350 | berging 150 x 350 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14

accessoires: deur DD6, kraaltrim, betonpoeren, betonbanden
beits (remmers) wit 9010

De meegeleverde EPDM-dakbedekking is een rubberfolie uit één stuk. Deze wordt d.m.v. de meegeleverde contactlijm op
het dak verlijmd en op de randen van het dak beschermd door een aluminium daktrim. Door de meegeleverde mas�ekschroten kunt het dak aan de randen mooi schuin laten lopen. EPDM is onderhoudsvrij en hee� een levensduurverwach�ng van ca. 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 is niet schadelijk en haast onvermijdelijk.

24 | vuren 800 x 300 | berging 400 x 300 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14

accessoires: deur DD7 wit gespoten, verdikt boeideel, kraaltrim,
hpl-blokjes,
25 | vuren 700 x 700 | berging 300 x 500 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14

accessoires: Deur D1, betonpoeren, betonbanden. Let OP:
2 wanddelen verhoogd

Buiten de standaardmaten kunnen grotere maten ook worden gemaakt op aanvraag. Zowel hoogte als afme�ng kunnen
hiervoor aangepast worden. Voor meer informa�e hierover adviseren wij u telefonisch (0184-612218) of via email
(info@brand-solide.nl) een afspraak te maken.

26 | vuren 800 x 600 | berging 150 x 600 | Zweeds rabat zwart | staanders 14 x 14

accessoires: balustrade, vlonder grenen 28 x 190, beits
(remmers) wit 9010 + vlonder Fenstergrau
27 | vuren 550 x 300 + 150 x 250 | blokhutprofiel vuren | staanders 12 x 12

accessoires: balustrade, vlonder composiet, zinken pijp, beits
(remmers) wit 9010

De getoonde balustrade (boven & onder) kunnen geleverd worden met zowel rechte spijlen (III) als kruisspijlen (IXIXI).
Deze balustrade wordt als geheel geleverd in de juiste lengte tussen de palen. Let op: aan beide zijden van de balustrade
dienen staanders aanwezig te zijn. Prijs: € 50 per strekkende meter.

28 | vuren 550 x 300 | blokhutprofiel vuren | staanders 12 x 12

accessoires: beits (remmers) wit 9010, zwart 9005
accessoires: H-ankers, turbobeton

29 | vuren 300 x 300 | modern rabat vuren | staanders 12 x 12

30 | vuren 400 x 350 | staanders 12 x 12

accessoires: H-ankers, turbobeton, beits (remmers) wit 9010
31 | vuren 600 x 300 | staanders 14 x 14

accessoires: H-ankers, turbobeton, beits (remmers) wit 9010
zinken pijp

Wanneer het buitenverblijf tegen een bestaande gevel geplaatst wordt, passen we de construc�e en desnoods de
hoogte van het gehele buitenverblijf aan. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat de gevel strak en vlak (waterpas) moet zijn.
In overleg kiezen we voor de juiste verankering tegen de muur en aanslui�ng van de EPDM-dakbedekking.

32 | vuren 500 x 300 | staanders 12 x 12

accessoires: deur D5, raam R6, vlonder grenen 28 x 190, beits
(hermadix) taupe 716, pebble 788, 2 extra staanders

33 | vuren 500 x 250 | berging 250 x 250 | Zweeds rabat & blokhutprofiel | staanders 14 x 14

34 | vuren 1000 x 300 | berging 200 x 300 | blokhutprofiel vuren | staanders 14 x 14

accessoires: betonpoeren, betonbanden, deur D5, beits (remmers)
wit 9010, zwart 9005

accessoires: HPL-blokjes, extra staander, vlonder grenen 28
x 190
35 | vuren 350 x 300 | blokhutprofiel vuren | staanders 14 x 14

accessoires: HPL-blokjes, 2 extra staander, vlonder bankirai
25 x 145, deur D6

Een houten vlonder zorgt voor een nog warmere sfeer in uw overkapping of buitenverblijf. Ook voor vlonderplanken
bieden we u een ruim assor�ment in geïmpregneerd grenen, douglas, exclusief Siberisch lariks, hardhoutsoorten of
zelfs composiet! We leveren een compleet pakket inclusief de bijpassende onderconstruc�e (regels), RVS schroeven,
worteldoek en eventuele piketpalen met de bijbehorende bouten. Voor het huidige assor�ment vlonderplanken, bezoek
onze website: www.brand-solide.nl/vlonderplanken

36 | vuren 900 x 350 | berging 300 x 250 inpandig | blokhutprofiel vuren | staanders 14 x 14

accessoires: HPL-blokjes, vlonder grenen 28 x 190
accessoires: deur D6, beits (hermadix) dover wit 765, antraciet
630, vlonder grenen 28 x 190, extra staander

37 | vuren 450 x 300 | modern rabat vuren | staanders 14 x 14

38 | vuren 600 x 300 + 250 x 200 | berging 250 x 200 | blokhutprofiel vuren | staanders 12 x 12

Overkapping plat dak

Prijslijst | uitgevoerd in Vuren (hoge-druk geïmpregneerd) | incl. btw (2021 vanaf september)
Stap 1: kies uw totale maatvoering / basispakket:
Vuren Geïmpregneerd | Model t/m 400 cm breed met 4 staanders | >400 t/m 800 met 6 staanders | >800 met 8 staanders
Breed
300
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
250
350
Diep 200 € 1.550 € 1.670 € 1.795 € 1.925 € 2.280 € 2.415 € 2.540 € 2.660 € 2.915 € 3.175 € 3.660 € 3.915
250 € 1.685 € 1.825 € 1.960 € 2.110 € 2.495 € 2.635 € 2.770 € 2.920 € 3.210 € 3.490 € 4.005 € 4.300
300 € 1.825 € 1.985 € 2.140 € 2.295 € 2.690 € 2.850 € 3.015 € 3.170 € 3.490 € 3.815 € 4.375 € 4.685
350 € 1.960 € 2.140 € 2.320 € 2.485 € 2.895 € 3.080 € 3.250 € 3.435 € 3.775 € 4.135 € 4.725 € 5.080
400 € 2.110 € 2.295 € 2.485 € 2.675 € 3.105 € 3.295 € 3.490 € 3.680 € 4.075 € 4.465 € 5.070 € 5.465

Bovenstaande afme�ngen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

Stap 2: kies, indien gewenst, de grootte van uw berging (excl. ramen en deuren):
Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor vier wandproﬁelen:

incl. vochtdoek

Zweeds rabat
Ver�cale bekleding
Design Proﬁel
Modern rabat
Regelwerk tussen staanders Regelwerk tussen staanders Regelwerk tussen staanders Regelwerk tussen staanders
Werkend: 175 mm
Werkend: 130 mm
Werkend: 130 mm
Werkend: 110 mm
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Groen geïmpr. |28mm

€95

Groen geïmpr. |18mm

€125 Groen geïmpr. |18mm

€115 Groen geïmpr. |18mm

€ 90

Blokhutproﬁel
Sleuven in staanders
Werkend: 135 mm
Prijs per m¹ (omtrek) ↓
Groen geïmpr. |28mm

€95

Zwart gespoten |22mm €105 Zwart gespoten |18mm €145 Zwart gespoten |18mm €135
Grijs gespoten |28mm

€120

Let op: maximale overspanning blokhutproﬁel = 300 cm

Stap 3: kies, indien gewenst, de wanden onder uw overkapping:
Proﬁel: 
Zweeds
Zweeds
Zweeds
Ver�cale Ver�cale
Design
rabat
rabat
rabat
bekleding bekleding
proﬁel
Prijs/m1 wand↓
Geïmpr.
Zwart
Grijs
Geïmpr. Zwart/wit Geïmpr.
Enkelzijdig
€ 95
€ 105
€ 120
€ 125
€ 145
€ 115
Dubbelzijdig
€ 171
€ 189
€ 216
€ 225
€ 261
€ 207

Design
proﬁel
Zwart
€ 135
€ 243

Modern
Rabat

Blokhut
Proﬁel

€ 100
€ 180

€ 95

Let op: maximale overspanning blokhutproﬁel = 300 cm

Stap 4: extra staanders t.b.v. constructie (max. overspanning = 400 cm):
Accessoire
Prijs
Extra staander
120 x 120 mm
€ 75
Stap 5: kies uw verankeringsmethode
Methode▼
Benodigd per
Antraciet Betonpoer deluxe
Staander
H-Anker*
Staander
Paalvoethouder
Staander
HPL kunststof blokje (geen verankering) Staander
Turbobeton (zak á 25kg)
H-Anker*/Poer
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm m1 wand
Stap 6: kies uw afwerking / details
Accessoire
Berekend per
Balustrade 80 cm hoog
m1 balustrade
Staanders verdikt: 140 x 140 mm
Staander
Zinken afvoerbuis i.p.v. kunststof
Stuk
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken n.v.t.
Kraaltrim i.p.v. rechte daktrim
m1 dakomtrek
Dakhout Wit gespoten
m² dakoppervlakte
Dakisola�e 30mm MG (incl. Lijm)
m² dakoppervlakte

Prijs
€ 34,95
€ 19,95
€ 15,95
€ 8,-€ 9,95
€ 7,--

Prijs
€ 60,-€ 15,-€ 50,-€ 0,-€ 7,-€ 10,-€ 15,--

*per H-anker adviseren
wij 2 zakken turbobeton

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: H-ankers, turbobeton, 4x raam R1, vlonder
massief composiet 25 x 150
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accessoires: H-ankers, turbobeton, 4x raam R1, beits (remmers)
wit 9010, silbergrau, vlonder composiet 25 x 150

Indien wenst uw buitenverblijf te beitsen in een kleur naar uw wensen. Adviseren wij hiervoor ons assor�ment Remmers
en Hermadix. Bij ieder gebeitst model in deze folder is ook de bijpassende kleur genoemd. Voor meer informa�e over het
huidige assor�ment beitsen, bekijk onze website! Onze beitsen zijn waterverdunbaar en vochtregulerend. Gaat u uw
eigen beits/kleur aanbrengen, let dan op dat u geen afsluitende verf of lak aanbrengt! Dit vormt een ﬁlmlaag waardoor
het hout niet meer kan ademen! Gebruik al�jd een vochtregulerende buitenbeits!
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accessoires in detail
Inclusief prijzen incl. btw

H-anker (€19,95) + turbobeton (€9,95)

paalvoethouder (€15,95)

HPL kunststof voetje (€ 8)

betonpoer antraciet (€ 34,95)

verdikt boeideel + kraaltrim (€ 7 /meter

balustrade recht of kruis (€ 50 /meter)

detail: wanden op regelwerk

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

Montage

Bij het door u zelf samengestelde pakket wordt een montagebeschrijving geleverd.
Voor de montage van dit product is voldoende technisch inzicht en ervaring nodig.
Bij het monteren van uw construc�e 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.

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 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 isdit 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.

De dakbedekking welke standaard in het
basispakket is inbegrepen. Is een EPDM
rubberfolie welke meestal geleverd wordt
uit één stuk. Deze wordt doormiddel 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.

