Flexwood Pro systeem

Douglas tuinhuizen,
schuren & overkappingen
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Tuinhuizenspecialist
Tuinhuizenspecialist ontwikkelt, produceert en levert maatwerk tuinhuizen, schuren en overkappingen
in iedere gewenste afmeting in geschaafd douglas hout of ketel-druk vacuüm geïmpregneerd vuren
hout. Een extra houtbehandeling is dus niet meer nodig. Uiteraard kun je er achteraf altijd voor kiezen
om het bouwwerk in een andere kleur te beitsen.

Onze bouwwerken worden uitgevoerd met robuuste hoekstaanders waartussen eenvoudig de
wandplanken worden bevestigd. Het dak wordt uitgevoerd met een plat dak met EPDM folie of een
zadeldak met bitumen dakshingles of metalen dakpanplaten.

Je bepaalt zelf de positie van de ramen en deuren in de wanden. Met design shutters, steellook ramen,
deuren en lichtstraten maak je het helemaal eigen!

Waarom Tuinhuizenspecialist?
Scherpe prijzen zonder tussenhandelaar
Alle bouwwerken worden volledig op maat gemaakt zoals je het wenst
Thuislevering als bouwpakket incl. montagehandleiding en bevestigingsmaterialen om
eventueel zelf te monteren
Montage incl. schroeffundering mogelijk door eigen opbouwservice
Showroom in Capelle aan den IJssel en Zevenaar
Productie in eigen beheer

Duizenden

Tevreden klanten
gingen u al voor!
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Mogelijkheden bouwwerken
en dakvormen
1

Tuinhuizen plat dak

Zonder luifel

2

Met luifel

Inpandige luifel

Tuinhuizen zadeldak
(Dakhelling van 8 tot 45 graden mogelijk)

Zonder luifel zijkant

4

Met luifel kopse kant

Met luifel

3

Overkapping plat dak

Vrijstaand

4

Overkapping zadeldak
(Dakhelling van 8 tot 45 graden mogelijk)

Aanbouw

5

Aanbouw veranda
(Polycarbonaat platen)
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Houtsoorten
De Flexwood bouwwerken worden standaard uitgevoerd met robuuste hoekstaanders 140x140 mm of
115x115 mm incl. schoren waartussen de wandplanken worden geschoven in een U-profiel die tussen de
staanders worden bevestigd. Het voordeel hiervan is dat de wand er altijd weer uit gehaald kan worden.
Ook is het mogelijk om te kiezen voor een regelwerk met o.a. zweeds rabat planken of verticale wandbetimmering.
De 2 mogelijke houtsoorten zijn:
1 Geschaafd bruin ketel druk geïmpregneerd Noord-Europees vuren hout (Red Class Wood)
2 Geschaafd / gedroogd Europees douglas hout

1

Red Class Wood

2

Geschaafd en gedroogd douglas

Wandplanken:

Wandplanken:

28 mm dikte / hoogte plank ca 137 mm

28 mm dikte / hoogte plank ca 174 mm

Voorbeeld hoe de wandplanken tussen
de staanders worden geschoven.

Flexwood kiest hoofdzakelijk voor douglas hout. Douglas hout is één van de duurzaamste naaldhoutsoorten van Europa. Douglas hout heeft de eigenschap dat het bovengronds onbehandeld toegepast
kan worden.
Het hout heeft een mooie structuur en een rode warme uitstraling. Onbehandeld zal het hout uiteindelijk
vergrijzen. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, raden wij aan het hout te behandelen met onze
speciale Remmers HK-Lazuur douglas beits.
Wij adviseren altijd om de douglas deuren aan de binnen- en buitenzijde 2x te
behandelen met deze beits om extra te beschermen tegen de weersinvloeden en de
‘’werking’’ van het hout zoveel mogelijk tegen te gaan.
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Ramen en deuren
De standaard douglas deuren worden geleverd inclusief kozijn en deurbeslag met slot. Deuren en ramen zijn
uitgevoerd met 4 mm echt (enkel)glas en rubberen tochtstrips!
De douglas prestige deuren worden geleverd inclusief kozijn en RVS deurbeslag met kogelscharnieren en
slot. Deuren en ramen zijn uitgevoerd met gehard ISO 4/6/4 mm dubbelglas en rubberen tochtstrips!
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Douglas

Type D2
• Glasdeur douglas 8-ruits
incl. kozijn.
• 77x193 cm

Type G1
• Dubbele dichte deur breed
douglas incl. kozijn.
• 240x212 cm

Type DD8
•D
 ubbele deur douglas
8-ruits incl. kozijn.
• 164x193 cm

Type DD9
•D
 ubbele deur douglas
4-ruits melkglas incl. kozijn.
• 163x193 cm

Type D5
• Glasdeur douglas 4-ruits
melkglas incl. kozijn.
• 77x193 cm

Type D6

Type D6 100
• Deur douglas dicht Breed
incl. kozijn.
• 93x193 cm

Type DD10

• Deur douglas dicht

• Dubbele dichte deur

incl. kozijn.

douglas incl. kozijn.

• 77x193 cm

• 169x193 cm
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Type D3
• Glasdeur douglas prestige
met dubbelglas incl. kozijn.
• 94x212 cm

Type DD5
•D
 ubbele deur douglas
prestige met dubbelglas
incl. kozijn.

Type R1
• Vast raam douglas melkglas incl. kozijn.
• 67x33cm

Type R2
• Uitzetraam douglas 6-ruits
incl. kozijn.
• 85x64cm

• 186x212 cm

Type R3
• Uitzetraam douglas 9-ruits
incl. kozijn.
• 130x85cm

Type R6
• Zijlicht douglas prestige
dubbel glas incl. kozijn.
• 131,9x44,4cm
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Type DR4
•D
 ubbel uitzetraam douglas
2x 4-ruits incl. kozijn.
• 136,5x77cm

Type R7
• Vast raam douglas prestige
dubbel glas incl. kozijn.
• 61,5x61,5cm

Type DR5
• Dubbel uitzetraam douglas
prestige dubbel glas incl.
kozijn. • 107x114cm

Type R8
• Draai-Kiepraam douglas
prestige dubbel glas incl.
kozijn. • 79,4x113,9cm

Type R5
• Zijlicht douglas incl. kozijn.
• 156x53cm
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Hardhout

Hardhouten FSC Meranti deuren en kozijnen met een grijze grondlaag. Gehard ISO dubbelglas 4/6/4, kozijn
incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren en slot.

Type D7

Type DD7

Type D9

• Dichte deur hardhout

•D
 ubbele dichte deur hard-

• Glasdeur hardhout prestige

prestige incl. kozijn.

hout prestige incl. kozijn.

met dubbelglas incl. kozijn.

• 93x211 cm

• 186x211 cm

• 93x211 cm

Type DD11
• Dubbele glasdeur hardhout
prestige met dubbelglas
incl. kozijn. • 186x211 cm

Geef bij uw bestelling duidelijk aan of het
om een links- of rechtsdraaiende deur gaat.
Standaard voorradig zijn de linkse deuren.
Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Shutters, steellook en glazen
schuifdeuren
1

Steellook

Steellook ramen en deuren geven het bouwwerk een moderne, chique en exclusieve uitstraling. Ze geven je
een gevoel van vrijheid en ruimte. Onze steellook ramen en deuren bestaande uit hout zijn behandeld met
dekkende zwarte beits en standaard voorzien van veiligheidsglas. Voor een optimaal resultaat adviseren wij je
om deze nogmaals een keer te behandelen.

Glaswand &
stelkozijnset
Zwart

Glaswand &
stelkozijnset
Zwart

Douglas Steellook

Douglas Steellook

A/B/C
Douglas Steellook Glaswand A (84,5x230 cm)

Douglas Steellook glaswand G (166,7x230 cm)

Douglas Steellook Glaswand B (89,1x230 cm)

Douglas Steellook glaswand P (198x230 cm)

Douglas Steellook Glaswand C (100,4x230 cm)
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G/P

Steellook glaswanden,
een gevoel van vrijheid
Snelle en eenvoudige montage
Koppelbare raammodules
Glas geplaatst en afgekit

Glaswand &
stelkozijnset
Zwart

Glaswand &
stelkozijnset
Zwart

Douglas Steellook

Douglas Steellook

K/R

T /V

Douglas Steellook glaswand K (248x230 cm)

Douglas Steellook glaswand T (348x230 cm)

Douglas Steellook glaswand R (298x230 cm)

Douglas Steellook glaswand V (393,5x230 cm)

Deur enkel

Paneeldeur enkel

Douglas Steellook

Douglas Steellook

SLE 1
Douglas Steellook Deur enkel SLE 1 (88x227,4 cm)

SLE 2
Douglas Steellook Paneeldeur enkel SLE 2 (88x227,4 cm)
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Deur
dubbel

Deur
dubbel

Douglas Steellook

Douglas Steellook

SLD3

SLD4

Douglas Steellook Deur dubbel (176x227,4 cm)

Schuifdeur
dubbel

Schuifdeur
dubbel

Douglas Steellook

Douglas Steellook

SD1

SD2

Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (176x227,4 cm)

Schuifdeur
enkel
Douglas Steellook

SD3
Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (150x227,4 cm)
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Douglas Steellook Deur dubbel (176x227,4 cm)

Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (300x227,4 cm)
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Maatwerk metalen schuifdeuren industriële look

Deze prachtige exclusieve metalen schuifdeuren zijn een echte eyecatcher voor in je tuin. Denk hierbij aan
het afsluiten van buitenverblijven zoals een overkapping of veranda. Trek de strakke lijnen en industriële
uitstraling door naar buiten. Op deze manier wordt het tuinseizoen eenvoudig verlengd en hierdoor het
comfort verhoogd.
Het grote voordeel van schuifdeuren is dat het ruimtebesparend is. Ze schuiven langs of in de wand weg.
Het schuifdeurproﬁel beschikt over een gedetailleerde profilering. Het voordeel hiervan is dat de wanden
daardoor ook zonder handgreep uitgevoerd kunnen worden. Door de inkeping in het proﬁel kan men de
deur toch nog openen. Nog een voordeel hiervan is dat de schuivende delen volledig achter elkaar weggeschoven kunnen worden.

Metalen systeem leverbaar in zwart, kwartsgrijs, wit en antracietgrijs. Tegen een meerprijs ook in
elke gewenste RAL-kleur.
Vele vakverdelingen en glassoorten mogelijk, waaronder ook getint glas.
Staand- (bodemrollend) of hangend schuifdeursysteem.
Vaste wanden al dan niet in combinatie met schuivende wanden voorzien van softclose.
Verschillende handgrepen toepasbaar.
Geschikt voor buitenverblijven, dus waterbestendig.
Niet isolerend.
Volledig op maat leverbaar waarbij we altijd eerst komen inmeten.
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3

Glazen schuifdeuren

Heerlijk regen- en windvrij genieten van jouw buitenverblijf. Kies dan voor een stijlvolle glazen schuifdeur.
Het is een mooie onopvallende afsluiting van jouw buitenverblijf met maximale lichtinval.
De glaspanelen bestaan uit gehard veiligheidsglas en zijn bestand tegen weersinvloeden van buitenaf. De
glazen panelen zijn per stuk verschuifbaar over een aluminium rail met een minimale drempelhoogte. De
mogelijke schuifdeuren zijn verkrijgbaar van 1 tot 7 rail systeem met een paneel breedte van 82 en 98 cm.

Minimale drempelhoogte, voor een
naadloze aansluiting met uw terras!
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4

Shutters

Een shutterscherm geeft jouw buitenverblijf een stijlvolle uitstraling. De shutter is uitvoerbaar met vaste
maatwerk shutters die verkrijgbaar zijn in iedere afmeting of beweegbare lamellen in de afmeting 90x224,
100x230 cm of 150x230 cm. Deze geven een speels effect en meer privacy. Tevens zorgen ze voor meer
lichtinval en ventilatie in jouw buitenverblijf. Wij kunnen iedere shutter op maat produceren.

Stijlvolle shutters,
voor jouw buitenverblijf
Geeft privacy
Speelse lichtinval
Goede ventilatie
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Dakbedekking
In de laatste fase wordt het dak voorzien van een dakbedekking en waterdicht gemaakt. Afhankelijk van het
type bouwwerk kies je een dakbedekking die het beste bij jouw bouwwerk past. Dit kan bijvoorbeeld EPDM
rubberfolie zijn bij de platte daken en bitumen dakshingles of metalen dakpan profiel platen bij een zadeldak.
Bij een aanbouw veranda met een hellend dak worden lichtdoorlatende polycarbonaat platen gebruikt.

1

Voor een zadeldak

Bitumen dakshingles zwart, groen of rood (minimale dakhelling 14 graden)

Metalen dakpan profiel platen terracotta of zwart (minimale dakhelling 8 graden)

2

Voor een plat dak

EPDM dakbedekking is een rubberfolie die wij leveren uit één volledig deel. Deze dakbedekking is éénvoudig
te monteren en wordt geleverd incl. kit, PVC waterafvoer en als optie kunnen wij ook de regenpijp leveren,
aluminium daktrimmen en een montage handleiding. EPDM dakbedekking is geschikt voor sedum groene daken.
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3

Voor een aanbouw veranda met hellend dak

Deze polycarbonaat platen hebben een dikte van 16 mm en zijn verkrijgbaar in opaal of helder (minimale
dakhelling is 6 graden).

Hemelwater afvoer /
dakgoot sets
Het hemelwater kan worden opgevangen door het plaatsen van een dakgootset. Een zinken dakgoot geeft
een mooie uitstraling aan jouw bouwwerk. Het is stevig, vorstbestendig en heeft een lange levensduur.
De dakgootset wordt uitgevoerd met een regenpijp tot aan het maaiveld.

Onderhoud:
Wij adviseren dakgoten regelmatig te
reinigen.
Door bladvangers in jouw dakgoot
te plaatsen voorkom je het verstopt
raken van jouw afvoeren.
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Betonpoeren
Een mogelijkheid is om de staanders van het bouwwerk te plaatsen op betonpoeren. De betonpoer is
gemaakt van antraciet stampbeton met een vellingkant aan de bovenzijde voor een nette afwerking. De
afmeting is 15x15x60 cm en is voorzien van een schroefhuls M16. In deze schroefhuls wordt een draadeind
gedraaid met verstelbare plaat.

Vloeren
1

Houten binnen vloer

Een vloer voor jouw tuinhuis kun je er optioneel bij bestellen. Naast het feit dat een vloer comfort biedt, biedt
een binnenvloer ook bescherming tegen optrekkend vocht van onderen. De houten vloer bestaat uit geïmpregneerde vuren 19 mm dikke planken, plinten en vloerbalken. Indien je kiest voor vloerisolatie worden PIR
isolatieplaten onder de vloerplanken gelegd tussen de vloerbalken. Deze houten vloer dient op een verhard
en waterpas ondergrond te liggen zoals een betonplaat, tegelplateau of in combinatie met een
schroeffundering, zie pagina 22.
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2

Houten buiten vlonder

De buiten vlonder voor in de overkapping geeft het bouwwerk een luxe uitstraling. Deze vlonderplanken
zijn leverbaar in 3 houtsoorten en is leverbaar in een geribbelde of gladde uitvoering. De houten vlonder is
weerbestendig en vereist geen verdere behandeling meer. De houten vlonder dient op een verharde en waterpas
ondergrond te liggen zoals een betonplaat, tegelplateau of in combinatie met een schroeffundering, zie pagina 22.

Hardhout

Geïmpregneerd Vuren
groen

Lariks/Douglas hout &
Red Class Wood

Isolatie
Hele jaar door genieten van jouw tuinhuis of blokhut
Als je jouw tuinhuis als verblijfsruimte gebruikt, raden wij je aan om deze te isoleren. Je kunt jouw tuinhuis bijvoorbeeld gebruiken als een tuinkantoor, fitnessruimte, extra woonkamer of vakantiewoning. Door isolatie kun je ook
in de koudere maanden van het jaar genieten van jouw tuinhuis of blokhut. Hoe je deze ook gaat gebruiken en
welke weersomstandigheden er in jouw regio voorkomen, wij bieden verschillende isolatiesystemen aan.

Direct geleverde isolatiesystemen
Als je jouw tuinhuis meteen bij levering professioneel geïsoleerd wilt hebben, dan kun je bij ons uit verschillende
isolatiesystemen kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vloerisolatie te kiezen, zodat je met blote voeten de
warmte van het hout kunt voelen. Of wil je dakisolatie om opstijgende warme lucht nog beter binnen jouw
tuinhuis te houden? Je kunt ook kiezen voor wandisolatie, die vooral nuttig is als je gebruik gaat maken van
een verwarming.
Wil je het bouwwerk isoleren dan moet het wel samengesteld worden met prestige isolatieglas ramen en
deuren van douglas hout of hardhout.

1. Dakisolatie

2. Vloerisolatie

3. Wandisolatie
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Lichtstraten en koepels
1

Lichtstraat

Met een lichtstraat voeg je daglicht toe aan jouw overkapping. Een echte aanrader als je een verblijf tegen de
gevel van jouw woning plaatst waar ook ramen zichtbaar zijn. Hiermee voorkom je in veel gevallen dat het te
donker wordt in huis. Lichtstraten zijn toe te passen op al onze plat dak modellen en verkrijgbaar in verschillende
typen en afmetingen.

De geoptimaliseerde onderconstructie is gemaakt van douglas hout.
Het unieke profiel systeem van duurzaam aluminium is gepoedercoat in de kleur RAL 7016 of RAL 9010. Het
daklichtsysteem is op het wassen van de beglazing na, onderhoudsvrij.
Lessenaarsdak of zadeldak

Ruime keuze uit afmetingen

Hoogwaardige afwerking

Enkel gelaagd veiligheidsglas of polycarbonaat

Gepoedercoat aluminium

2

Lichtkoepel

De lichtkoepel helder of opaal in de afmeting 100x100, 80x130 of 100x200 cm heeft dezelfde functie als een
lichtstraat. De lichtkoepel incl. opstand is een compleet systeem met een dubbelwandige bolvormige lichtkoepel incl. standaard PVC opstand, verkrijgbaar in een vaste uitvoering of ventilerend die bedienbaar is met
een bedieningsslinger.
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Verf en behandeling
Flexwood kiest hoofdzakelijk voor douglas hout. Douglas hout is één van de duurzaamste naaldhoutsoorten
van Europa. Douglas hout heeft de eigenschap dat het bovengronds onbehandeld toegepast kan worden.
Het hout heeft een mooie structuur en een rode warme uitstraling. Onbehandeld zal het
hout uiteindelijk vergrijzen. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, raden wij aan het
hout te behandelen met onze speciale Remmers HK-Lazuur douglas beits.

Wij adviseren altijd om de douglas deuren aan de binnen- en buitenzijde 2x te behandelen met deze beits om
extra te beschermen tegen de weersinvloeden en de ‘’werking’’ van het hout zoveel mogelijk tegen te gaan.
Uiteraard ben je er vrij in om het bouwwerk een andere kleur te geven.

Op kleur beitsen met een echte kwaliteit beits:
DemiDekk van Jotun
Een tuinhuis, schuur of overkapping is pas helemaal af als het gebeitst of geschilderd is in een mooie kleur
van Jotun Demidekk Ultimate. Deze dekkende beits gaat c.a. 10 tot 12 jaar mee! Bij diverse leveranciers zoals
o.a. Lugarde, Interflex en Woodvision is het vanuit de fabriek al mogelijk om het hout op kleur te laten beitsen
/ schilderen. Dit kan een voorbehandeling zijn, maar ook een eindbehandeling zodat je verder niets meer hoeft
te doen. Niet iedere leverancier biedt deze service aan, maar daar hebben wij uiteraard een oplossing voor.
Je hebt de keuze uit RAL kleuren van het kwaliteitsmerk Jotun Demidekk Ultimate.
Deze ongekende kwaliteit beits gaat ca. 10-12 jaar mee!
Dekkende beits Jotun Demidekk Ultimate TÄCKFARG (Mat of zijdeglans). Vraag naar de volledige kleurenbrochure of bestel uit een RAL kleur.

Kleurenbrochure
RAL kleuren
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Opbouwservice
Tuinhuizenspecialist heeft een eigen opbouwservice bestaande uit 7 teams die jou het werk uit handen kan
nemen. Wij kunnen het monteren van het bouwpakket en de eventuele (schroef)fundering verzorgen in de
gehele Benelux en Duitsland.
Indien je zelf een fundering hebt liggen zoals een bestrating of betonplaat is het heel erg belangrijk dat deze
waterpas is en vlak! Anders kunnen wij het bouwwerk hierop niet monteren.

1

Schroeffundering

Om een tuinhuis of overkapping te plaatsen dien je een goede fundering te hebben. Een schroeffundering
met draaipalen van 120, 200 of 300 cm of zelfs nog langer is een uitstekend alternatief voor bijvoorbeeld een
betonplaat, betonpoeren of tegelplateau.
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Hoe werkt een schroeffundering?
Heel eenvoudig. We plaatsen het fundament met een schroefbeweging in de grond. Daardoor staat het fundament heel stevig. Stabieler dan bijvoorbeeld een heipaal / piketpaal. Wij vergelijken dat altijd met schroeven
en spijkers in hout. Iedereen weet dat de schroef een stuk steviger in hout zit dan een spijker. En zo werkt het
ook met de schroef fundamenten.

Wat zijn de voordelen van deze fundamenten?
Het is goedkoper dan een traditionele betonnen fundering.
De fundering is snel geplaatst en direct belastbaar.
Er is geen gevolgschade door bijvoorbeeld trillen.
Van 80 cm tot 23 meter diepte.

Door het brede assortiment hebben wij voor bijna elk bouwwerk en iedere bodemsoort de juiste schroeffundering beschikbaar.

Voor het totale plaatje zoals een schroeffundering incl. binnen vloer en/of buiten vlonder wordt een hardhouten funderingsbalk (buiten ringbalk) van ca. 15 cm hoog waterpas op de schroefpaal bevestigd waartussen
de vloerbalken (vloergordingen) worden bevestigd. Op deze balken wordt het bouwwerk geplaatst incl.
binnenvloer en/of buitenvlonder. Bij de overkappingen en carports kunnen wij de draaipalen ook direct
onder de staanders bevestigen.
Let op: De totale hoogte van deze fundering is ca. 18 cm.
De montage wordt uitgevoerd door eigen ervaren en deskundige montagemedewerkers. Naast het feit dat
de schroeffundering direct belastbaar is, is deze 100% trillingsvrij. Zo heeft zowel jouw omgeving als jijzelf zo
min mogelijk overlast van de montage.
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Bezoek onze Showrooms
Wat ooit begonnen is met een montage team van 2 man is nu uitgegroeid tot een bedrijf met
circa 25 personeelsleden. Het groeien is tot stand gekomen doordat wij alleen adviseren wat
wijzelf ook zouden willen aanschaffen.
Door onze brede kennis, eigen tekenafdeling en eigen zagerij / houtwerkplaats kunnen wij
leveren en fabriceren wat een ander bedrijf niet zou kunnen of aandurven. Uw wensen en
dromen zetten wij om in werkelijkheid. Of het nu gaat om een tuinhuis, blokhut, aanbouwveranda, overkapping of houten woning, bij ons bent u aan het juiste adres.

1500 m2

700 m2

overdekt en verwarmd

overdekt en verwarmd

Zevenaar

Capelle aan den IJssel

Industriestraat 8
6905 DG, Zevenaar

Klaverbaan 142a
2908 KD, Capelle aan Den IJssel

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		
Zaterdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		
Zaterdag

gesloten
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur

+31 (0)316 – 217000

+31 (0)10 – 820 88 09

Bereikbaar ma t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.30 uur

Bereikbaar ma t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.30 uur

Contact opnemen?

www.tuinhuizenspecialist.nl
info@tuinhuizenspecialist.nl

Bel ons gerust, of stuur een e-mail.
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gesloten
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur

