volledig
vernieuwd!

TUINHUIZEN · GARAGES · CARPORTS · MODERNE EN EIKENHOUTEN GEBOUWEN · GEVELBEKLEDING · HOUTEN TERRASSEN · SERRES · POORTEN · AFSLUITINGEN · TUINMEUBELEN · TUINDECORATIE

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG
IN ONZE TOONZAAL
·VRIJE INGANG·

SINT-JORISSTRAAT 100 · 8730 BEERNEM · 050/78 06 36

THUIS IN…
BUITENHAARDEN

• De Cocoon Table is een multifunctionele tafel
die sfeer, warmte en gezelligheid brengt op kille
zomeravonden.
• Verschillende toebehoren zoals grillplaat,
wijnkoeler, houten zijbladen, glasombouw,…
• Verkrijgbaar in meerdere modellen en kleuren.
• Veilig, CE Kiwa Gastech gekeurd.

collectie helena dining

collectie Bellini

collectie resort

collectie largo

collectie cosmo living

THUIS IN…
TUINMEUBELEN
• Weerbestendige
waterdoorlatende kussens
• Onverslijtbaar vlechtwerk
• UV bestendig
• Ideaal voor aan zee
• 10 jaar garantie op vlechtwerkmeubelen

collectie indigo cosy dining

THUIS IN…
TUINMEUBELEN
aluminium collection

A-base collection

teak collection

THUIS IN…
serres
• 12 jaar garantie
• Aluminium constructie
• Inclusief levering aan huis
• Het dak is gehamerd glas
• Inclusief zelfdragende aluminium fundering met
dubbele koker (geen betonnen fundering nodig!)
• In alle RAL-kleuren verkrijgbaar
• De beste prijs voor de sterkste tuinkas

THUIS IN…
poorten en afsluitingen
• Maatwerk voor houten tuinpoorten
en afsluitingen mogelijk
• Ook tuinhout, speeltoestellen en dierenhokken

gratis levering
binnen de
3 weken!

• Wit vuren hout:
te schilderen
• Verkrijgbaar in
THERMOHOUT:
onderhoudsvrij,
natuurlijke vergrijzing
van het hout
• Afmetingen
beschikbaar per 30 cm

THUIS IN…
tuinhuizen
nieuw!
TOPkwaliteitn
uit Noorwege

THUIS IN… verf
Demidekk Ultimate  van JOTUN is een
dekkende watergedragen buitenbeits
voor carports, tuinhuizen, dakkapellen
en gevelbetimmeringen.
KENMERKEN:
• Droogt snel
• Zeer elastisch
• Superieure zijdeglans
en kleurbehoud
• 12 jaar onderhoudsarm!
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• Waterbestendig
• Toepasbaar op alle houtsoorten

THUIS IN…
eikenhouten en
moderne gebouwen
• Design
• Kwaliteit
• Bouwpakket structuur
• Gevelbekleding met QUICK CLIP 
met onzichtbare bevestiging
voor de doe-het zelver

classic line: het klassieke van hout gecombineerd met een charmant ontwerp

NIEUW: HOT-WOOD ESSEN
met wisselende breedtes
Het hout wordt bij een
thermobehandeling verwarmd tot
minimaal 215°C. De thermohouten
gevelbekleding heeft een aantrekkelijke,
warme kleur welke na een tijdje mooi en
egaal vergrijst. Het is ideaal als alternatief
voor padouk.

Pure line: het pure van hout gecombineerd met een strak design

voordelen van hot-wood ESSEN:
• Duurzaamheidsklasse I
• 100% ecologisch, milieuvriendelijk
• Hét alternatief voor tropisch hardhout
• Goede weerstand tegen verrotting
• Vormvast en stabiel, warme kleur
• 100% rendement
(geen knopen, geen scheuren)

VU: Petra Daeninck 050 78 06 36 / ontwerp:

THUIS IN…
maatwerk

Ons team staat klaar om u van A tot Z bij
te staan en te adviseren om uw carport,
tuinhuis,… kortom alle maatwerk tot en
goed eind te brengen. Met de juiste
materiaalkennis en zin voor perfectie zijn
wij uit het goede hout gesneden om uw
droom waar te maken.
EIGEN PLAATSINGSDIENST

LANDELIJKE BIJGEBOUWEN

CARPORTS · POORTEN · AFSLUITINGEN

MODERNE BIJGEBOUWEN

HOUTEN TERRASSEN

GEVELBEKLEDING

