Brand Timmerfabriek Solide
sinds 1931

open prieel
piramidedak

Sfeervol

&

Klassiek

• scherp geprijsd
• meestal uit voorraad leverbaar
• ook verkrijgbaar met inpandige berging
• grote collectie
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Serie basic-line
Productinformatie

• staanders 115 x 115 mm van massief hout
• volledig hoge-druk geïmpregneerd
• doorloophoogte 205 cm
• dakdelen 19 x 90 mm zonder groef en messing
• dakbedekking bitumen shingles in kleuren: zwart, rood, groen, blauw & bruin
• vierkante modellen met kruisconstructie aan binnenzijde dak
• optioneel: boeideel 19 x 95 mm aan onderzijde dak
• wanden tegen meerrprijs in handelsmaat geleverd
• inclusief montagehandleiding en bevestigingsmaterialen
• levertijd circa 1 tot 2 werkweken

prieel Mallorca 340 x 590 cm | basic-line

aanzicht dakconstructie basic-line

Serie basic-line

Prijslijst modellen in geïmpregneerd vurenhout (€) incl btw.

model▼
Palma
Sparta
Kreta
Mallorca
Arena
Olympus

dakmaat
340 x 340
430 x 430
290 x 490
340 x 590
444 x 694
550 x 550

paalmaat
265 x 265
370 x 370
269 x 469
265 x 517
390 x 640
487 x 487

hoogte
305
330
290
310
340
375

prijs
€ 849
€ 1.049
€ 1.049
€ 1.249
€ 1.999
€ 1.599

boeideel staanders dichte wanddelen
4 stuks
€ 95
€ 30
4 stuks
€ 135
€ 40
6 stuks
zijwand € 95
achterwand € 171
€ 35
6 stuks
zijwand € 95
achterwand € 190
€ 45
6 stuks
zijwand € 135 achterwand € 240
€ 50
4 stuks
€ 181
€ 60
Wanden worden geleverd in handelsmaat

Accessoires
• sierkap + rvs bol (dakafwerking vierkante modellen)
• wanddeel 100 cm (excl. hulpstaander)
• extra staander 115 x 115 mm (inclusief schoren)
• balustrade (kant- en klaar op lengte gemaakt)

€ 39,-€ 39,-€ 59,-€ 45,--

per stuk
per stuk
per stuk
per m¹

Verankering
• antraciet rechte betonpoer 60 cm hoog
• antraciet betonband 8 x 20 x 100 cm
• H-anker 116 x 116 mm*
• turbobeton 25kg
• paalvoethouder

€ 37,95
€ 7,-€ 19,95
€ 9,95
€ 15,95

per stuk
per m¹
per stuk
per stuk
per stuk

* per H-anker heeft u 2 zakken turbobeton nodig (gat 30 x 30 x 30 cm)

prieel Palma 340 x 340 cm | basic-line

prieel Palma 340 x 340 cm | basic-line

prieel Kreta 290 x 490 cm | basic-line

prieel Sparta 430 x 430 cm | basic-line

prieel Kreta 290 x 490 cm | basic-line

Serie douglas-line
Productinformatie

• staanders 115 x 115 mm van massief hout
• geschaafd, gedroogd, kernvrij & A-kwaliteit blank douglashout
• doorloophoogte 205 cm
• dakdelen 19 x 90 mm zonder groef en messing
• dakbedekking shingles in kleuren: zwart, rood, groen & bruin
• vierkante modellen met kruisconstructie aan binnenzijde dak
• standaard inclusief boeideel 19 x 95 mm aan onderzijde dak
• wanden tegen meerrprijs in handelsmaat geleverd
• inclusief montagehandleiding en bevestigingsmaterialen
• levertijd circa 2 werkweken

prieel Palma 340 x 340 cm | douglas-line

Olympus 550 x 550 cm | douglas-line

prieel Kreta 290 x 490 cm | douglas-line

Serie douglas-line

Prijslijst modellen in onbehandeld, geschaafd douglashout (€) incl btw.

model▼
Palma
Sparta
Kreta
Mallorca
Olympus

dakmaat
340 x 340
430 x 430
290 x 490
340 x 590
550 x 550

paalmaat
265 x 265
370 x 370
269 x 469
265 x 517
487 x 487

hoogte
305
330
290
310
375

prijs
€ 1.199
€ 1.399
€ 1.049
€ 1.699
€ 2.499

staanders dichte wanddelen
4 stuks
€ 134
4 stuks
€ 190
6 stuks
zijwand € 134
achterwand € 240
6 stuks
zijwand € 134
achterwand € 267
4 stuks
€ 254
Wanden worden geleverd in handelsmaat

Accessoires
• sierkap + rvs bol (dakafwerking vierkante modellen)
• wanddeel 100 cm (excl. hulpstaander)
• extra staander 115 x 115 mm (inclusief schoren)
• balustrade (H 80 cm, kant- en klaar op lengte gemaakt)

€ 39,-€ 39,-€ 59,-€ 45,--

per stuk
per stuk
per stuk
per m¹

Verankering
• antraciet rechte betonpoer 60 cm hoog
• antraciet betonband 8 x 20 x 100 cm
• H-anker 116 x 116 mm*
• turbobeton 25kg
• paalvoethouder

€ 37,95
€ 7,-€ 19,95
€ 9,95
€ 15,95

per stuk
per m¹
per stuk
per stuk
per stuk

* per H-anker heeft u 2 zakken turbobeton nodig (gat 30 x 30 x 30 cm)

prieel Mallorca 340 x 590 cm | douglas-line

Serie promo-line
Productinformatie

• staanders 120 x 120 mm van gelamineerd hout (minder kans op scheuren en torderen)
• volledig hoge-druk geïmpregneerd
• doorloophoogte ca. 210 cm
• dakdelen 16 x 90 mm met groef en messing
• dakbedekking shingles in kleuren: zwart, rood, groen, blauw & bruin
• zwaar uitgevoerde dakconstructie
• standaard inclusief boeideel aan onderzijde dak
• wanden klassiek rabat tegen meerrprijs in handelsmaat geleverd
• dakoversteek rondom ca. 25 cm
• inclusief montagehandleiding en bevestigingsmaterialen
• beste prijs/kwaliteit verhouding
• gehele assortiment uit voorraad leverbaar

prieel Milos 350 x 590 cm | promo-line

aanzicht dakconstructie promo-line

Serie promo-line

Prijslijst modellen in geïmpregneerd vurenhout (€) incl btw.

model▼
prijs
staanders dichte wanddelen
dakmaat
paalmaat
hoogte
Mikro 300 x 300
€ 849
4 stuks
€ 95
250 x 250
250
Malta 300 x 300
€ 949
4 stuks
€ 95
270 x 270
290
Cyprus 350 x 350
€ 949
4 stuks
€ 109
300 x 300
300
Modena 400 x 400
€ 1.049
4 stuks
€ 135
350 x 350
310
Corsica 400 x 400
€ 1.149
4 stuks
€ 149
370 x 370
300
Stratos 440 x 440
€ 1.189
4 stuks
€ 149
390 x 390
335
Athene 300 x 500
€ 1.129
6 stuks
zijwand € 95
achterwand € 170
250 x 450
300
Helena 350 x 450
€ 1.229
6 stuks
zijwand € 109
achterwand € 159
300 x 400
310
Pallas 350 x 500
300 x 450
310
€ 1.249
6 stuks
zijwand € 109
achterwand € 170
Milos 350 x 590
300 x 540
310
€ 1.349
6 stuks
zijwand € 109
achterwand € 218
Rhodos 350 x 650
300 x 600
310
€ 1.498
6 stuks
zijwand € 109
achterwand € 218
Madeira 400 x 750
350 x 700
325
€ 2.249
8 stuks
zijwand € 135
achterwand € 270
Maximus 550 x 550
500 x 500
365
€ 1.649
4 stuks
€ 187
Wanden worden geleverd in handelsmaat
Accessoires
• sierkap + rvs bol (dakafwerking vierkante modellen)
€ 39,-per stuk
• wanddeel 100 cm (excl. hulpstaander)
€ 39,-per stuk
• extra staander 115 x 115 mm (inclusief schoren)
€ 59,-per stuk
• balustrade (kant- en klaar op lengte gemaakt)
€ 45,-per m¹
Verankering
• antraciet rechte betonpoer 60 cm hoog
• antraciet betonband 8 x 20 x 100 cm
• H-anker 121 x 121 mm*
• turbobeton 25kg
• U-anker, paalpunthouder, paalvoethouder

€ 37,95
€ 7,-€ 19,95
€ 9,95
€ 15,95

per stuk
per m¹
per stuk
per stuk
per stuk

* per H-anker heeft u 2 zakken turbobeton nodig (gat 30 x 30 x 30 cm)

prieel Milos 350 x 590 cm | promo-line

prieel Milos 350 x 590 cm | promo-line

Voor het plaatsen van een open prieel hee� u meestal geen vergunning nodig. Raadpleeg bij uw gemeente of
kijk op www.rijksoverheid.nl voor de actuele regelgeving bij u in de buurt. Hier kunt u ook een digitale check
doen of u een prieel neer mag ze�en of dat dit vergunning(en) of meldingsplich�ng nodig hee�.

prieel Madeira 400 x 750 cm | promo-line

prieel Athene 300 x 500 cm | promo-line

De promo-line modellen hebben stuk voor stuk een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en een ongekend
afwerkingsniveau in deze prijsklasse. Vooral de gelamineerde / verlijmde staanders zijn hierin een belangrijk
argument. Deze zullen namelijk nauwelijks trekken, werken en scheuren omdat er geen natuurlijke spanning
meer in het hout zit. Kom eens kijken in onze showroom, overtuig uzelf of bestel snel en eenvoudig online!

prieel Milos 350 x 590 cm | promo-line

prieel cyprus 350 x 350 cm | promo-line

Standaard worden deze modellen geheel open geleverd. Voor extra privacy en beschu�ng kunt u dichte
wanden als extra bijbestellen. Deze wanden zijn bestaan standaard uit: klassieke rabatdelen voor het dichtmaken van uw wand op de buitenzijde van de palen, inclusief een hulpstaander van 68 x 68 mm voor extra
stevigheid. U kunt eventueel ook kiezen voor Zweeds rabat (potdekselsysteem), prijs op aanvraag.

prieel Mikro 300 x 300 cm | promo-line

prieel Malta 300 x 300 cm | promo-line

Aan de binnenzijde van de modellen Malta en Corsica is een kruisconstruc�e gemaakt voor de extra stevigheid
van het dak. Hierdoor is de dakhelling van de Corsica ook een stuk minder s�jl dan zijn maatgenoot, type
Modena. Hierdoor is de overstek kleiner, maar de ruimte tussen de palen wel groter.

prieel Corsica 400 x 400 cm | promo-line

prieel Milos 350 x 590 cm | promo-line

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 tegen op�e 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.

prieel Rhodos 350 x 650 cm| met berging 350 x 250 cm | promo-line

prieel Milos 350 x 590 cm| met berging 350 x 200 cm | promo-line

De a�eeldingen op deze pagina’s bieden u voldoende inspira�e om uw ideëen te realiseren. Door het slim
combineren van het basispakket (open prieel) + houtpakket (Zweeds rabat, deuren, ramen, etc..) maakt u een
betaalbaar, robuust en stoer tuinhuis met een fraaie veranda. Een montagehandleiding wordt al�jd meegeleverd. Voor de montage dient u te beschikken over voldoende technisch inzicht en ervaring.

prieel Athene 300 x 500 cm| met berging 250 x 250 cm | promo-line

Serie luxe-line
Productinformatie

• staanders 120 x 120 mm van massief hout (Nice, Marseille & Bordeaux 90 x 90 mm)
• constructiehout hoge-druk geïmpregneerd grenen, dakplanken onbehandeld vuren
• doorloophoogte ca. 200 cm
• dakdelen 19 mm met groef en messing
• dakbedekking shingles in kleuren: zwart, rood, groen & bruin
• dakdelen niet op maat gezaagd, in handelsmaat geleverd
• standaard met royaal dakoverstek rondom 38 cm
• standaard inclusief boeideel 19 x 110 mm aan onderzijde dak
• wanden tegen meerrprijs in handelsmaat geleverd
• inclusief montagehandleiding en bevestigingsmaterialen
• 5 jaar fabrieksgarantie
• levertijd circa 4 werkweken

prieel Nancy 333 x 590 cm | Luxe-line

aanzicht dakconstructie luxe-line

Serie luxe-line

Prijslijst modellen in (geïmpregneerd) vurenhout (€) incl btw.

model▼
Nice
Marseille
Bordeaux
Lyon
Paris
Nancy
Orleans
Grenoble

dakmaat
294 x 294
333 x 333
380 x 380
433 x 433
480 x 480
333 x 590
380 x 678
433 x 778

paalmaat
218 x 218
257 x 257
304 x 304
357 x 357
404 x 404
263 x 514
310 x 608
357 x 702

hoogte
275
286
299
314
325
291
306
316

prijs
€ 749
€ 899
€ 1.099
€ 1.499
€ 1.899
€ 1.899
€ 2.399
€ 2.799

staanders dichte wanddelen
4 stuks
€ 86
4 stuks
€ 95
4 stuks
€ 109
4 stuks
€ 135
4 stuks
€ 159
6 stuks
zijwand € 95
achterwand € 170
6 stuks
zijwand € 109
achterwand € 218
6 stuks
zijwand € 135
achterwand € 270
Wanden worden geleverd in handelsmaat

Accessoires
• sierkap + rvs bol (dakafwerking vierkante modellen)
• wanddeel 100 cm (excl. hulpstaander)
• extra staander 120 x 120 mm (inclusief schoren)
• balustrade (kant- en klaar op lengte gemaakt)

€ 39,-€ 39,-€ 59,-€ 45,--

per stuk
per stuk
per stuk
per m¹

Verankering
• antraciet rechte betonpoer 60 cm hoog
• antraciet betonband 8 x 20 x 100 cm
• H-anker 91 x 91 mm*
• H-anker 121 x 121 mm*
• turbobeton 25kg
• U-anker, paalpunthouder, paalvoethouder

€ 37,95
€ 7,-€ 18,-€ 19,95
€ 9,95
€ 15,95

per stuk
per m¹
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

* per H-anker heeft u 2 zakken turbobeton nodig (gat 30 x 30 x 30 cm)

prieel Marseille 333 x 333 cm | luxe-line

prieel Bordeaux 380 x 380 cm | luxe-line

prieel Grenoble 433 x 788 cm | luxe-line

accessoires in detail
Inclusief prijzen incl. btw

H-anker (€19,95) + turbobeton (€9,95)

paalvoethouder (€15,95)

HPE kunststof voetje (€ 8)

betonpoer antraciet (€ 37,95)

kap + rvs bol (€ 39,--)

balustrade recht of kruis (€45 /meter)

klassiek rabat

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

Montage

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. Het is eventueel ook mogelijk
om dit door ons te laten regelen. Voor de montage dient een vlak en waterpas
fundament aanwezig te zijn.

Gesloten wanddelen

De als extra leverbare wanden worden
geleverd als hoge-druk geïmpregneerde
klassieke rabatdelen in handelsmaat.
Standaard wordt één ver�cale hulpstaander 68 x 68 mm meegeleverd om
extra stevigheid te genereren tussen
de twee 120 x 120 mm staanders in. U
beves�gd deze klassieke rabatdelen op
de staanders. Tip: bestel meteen RVS
schroeven 4.0 x 50 mee (ca. 100 per
wand á €10).

Impregna�e

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 modellen uit de serie Basic- en Promo
line zijn volledig hoge-druk
geïmpregneerd. Bij de modellen uit de
serie Luxe-line is alleen het construc�ehout hoge-druk geïmpregneerd. Deze
behandeling gee� een uitstekende
bescherming tegen aantas�ng door
schimmels en insecten. Het hout zal wel
op een natuurlijke manier vergrijzen of
verweren.

