WIN

ACTIE

in*
Stuur uw foto p
o
en maak kans
100 euro

uw maatwerk specialist

Alles voor u op maat gemaakt uit eigen fabriek, eenvoudig zelf te monteren

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
www.fsc.org

Over ons
1001tuinhuisjes.nl levert haar producten op maat en wens van de klant. Rechtstreeks vanuit onze fabriek en
daarom tegen scherpe prijzen. U kunt de wandplanken, deuren en ramen naar eigen houtsoort voorkeur kiezen.
De modellen kunnen besteld worden met een platdak, zadeldak, lessenaarsdak of een andere model dak.
Kortom, u bepaalt volledig welk bouwwerk 1001tuinhuisjes.nl komt leveren bij u!
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Stappenplan
1001tuinhuisjes levert haar producten op maat naar wens van de klant, vanuit onze eigen fabriek. Onze kracht is
de klant een klantspecifiek product te leveren, waarvan de kwaliteit perfect is. Volgens dit stappenplan loopt u
stapsgewijs door de mogelijkheden en opties om tot de juiste keuze voor uw tuinhuis of bouwwerk te komen.

1

2

3

4

dakvorm

houtsoort

ramen & deuren

dakbedekking

1

Dakvormen

Hieronder laten wij u een paar voorbeelden zien van verschillende dakvormen. Ieder type dak heeft zijn
eigen benaming.

Platdak (afschot van 2 graden)

Zadeldak

Lessenaarsdak

Kapschuur (Drentse kap)
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2 Houtsoorten/profielen
1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de houtskeletbouw-methode. Deze methode zorgt ervoor dat het hout op
een natuurlijke manier kan werken zonder dat er langs ramen en deuren kieren ontstaan.

Geïmpregneerd Vuren*
Standaard rabat

Geïmpregneerd Vuren*
Zweeds rabat
Profiel

Profiel

Lariks/Douglas
Zweeds rabat

Red Cedar
Standaard rabat
Profiel

*Vuren is altijd uitgevoerd in hoge druk geïmpregneerd Zweeds Vurenhout
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Profiel

3 Deuren en ramen
Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd Vuren hout gemaakt. Tegen meerprijs is ook Lariks/Douglas
hout en onbehandeld hardhout leverbaar. Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

Deuren hoge druk geïmpregneerd Vuren

85x197 cm
Ook extra
breed
leverbaar

85x197 cm
Ook extra
breed
leverbaar

85x197 cm
D2

D3

85x197 cm

D6

D5

2x
verschillende
afmetingen
164x197 cm
250x205 cm

164x197 cm
DD8

DD10/G1

164x197 cm
DD9

Deuren Hardhout

83x201,5
cm
D3

83x201,5
cm
D2

166x201,5
cm
DD5
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166x201,5
cm
DD7

Ramen voorbeelden
Onze ramen zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd Vuren hout gemaakt. Tegen meerprijs ook in Lariks/Douglas
hout leverbaar. Hardhouten ramen worden altijd onbehandeld geleverd. Bij de ramen is ook maatwerk mogelijk.

57x79 cm

73x73 cm

79x57 cm

*De afbeeldingen geven een indicatie. Het gaat hier puur om het voorbeeld en de afmeting.

Glaspanelen wanden (van 196 cm tot en met 5,88 cm)
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70x35 cm

4 Dakbedekking
Onze bouwwerken met een schuin aflopend dak worden geleverd met een dakbedekking naar keuze.
Bij een plat dak leveren wij EPDM dakbedekking.

Dakshingles standaard

Zwart

Groen

Rood

Metalen dakpanplaten tegen meerprijs

Terracotta

Antraciet grijs

EPDM rubber folie

Inclusief aluminium daktrim, een PVC dakdoorvoer en lijm.

30 JAAR
garantie

Dakfolie

Dakdoorvoer
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Lijm

5 Dakgoten
Onze zinken dakgootsets kunnen gemonteerd worden zonder te solderen en zijn zeer eenvoudig zelf te bevestigen.

Dakgootsets aflopend dak

Dakgootset zink

Dakgootset PVC grijs

Dakgootset PVC antraciet

pagina 8 | 1001tuinhuisjes.nl

Dakgootset PVC zwart

6 Fundering
Het leggen van een stevig en goed waterpas fundament is het belangrijkste onderdeel van de voorbereiding voor
het plaatsen van uw houten tuinhuis of berging.

Houten ringbalk met piketten

Betonnen vloer/plateau

Opsluitbanden met bestrating

Betonpoer grond

voor een luifel of een overkapping

Advies fundering
Aangezien de fundering de basis is waarop uw tuinhuisje gebouwd gaat worden, is het altijd aan te raden dat wij u
hier vooraf over adviseren.
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7 Hardhouten funderingsregel
Deze funderingsregel bestaat uit hardhout en beschermd de onderzijde van de wanden tegen het
optrekken van vocht.

Hardhouten funderingsregel
om optrekken vocht tegen te gaan

Hardhouten ringbalk
plus piketten en vloer

8 Houten vloer
Een houten vloer bestaat uit vloerbalken van 45 x 70 mm. Een houten vloer voorkomt
condensvorming binnen in het tuinhuis. Verkrijgbaar in Vuren of Douglas hout.

Vloerplanken
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9 Houten vlonder
Een houten vlonder wordt geleverd inclusief vloerbalken en vlonderplanken van
geïmpregneerd Vuren, Lariks/Douglas of Hardhout

Vlonder planken

Lariks/Douglas hout

Geïmpregneerd Vuren
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Hardhout

10 Isoleren
Uw bouwwerk kan eenvoudig goed geïsoleerd worden. Bij het isoleren van de wanden zullen maken wij gebruik
van folies en spouwruimte. De binnenzijde kan afgetimmerd worden met o.a. multiplex platen.

Isolatie voorbeelden

Wand isolatie

Vloer isolatie

Plat dak isolatie
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11 Verf
De buitenverf perkoleum en ecoleum van Koopmans werkt beschermend en is prachtig. De lijnolie trekt diep in
het hout waardoor de buiten verf/beits perfect en duurzaam hecht.

ADVIES!
Koopmans perkoleum 2,5 liter
Rendement
Overschilderbaar

ca. 14 à 15 m2 per liter
na ca. 24 uur

PERKOLEUM & PERKOLEUM ZIJDEGLANS

Ecoleum op de planken
slechts 1x aanbrengen
Perkoleum op de planken
minimaal 2x aanbrengen

ECOLEUM
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Montage
Wij leveren onze bouwwerken altijd als een eenvoudig bouwpakket met een duidelijke bouwbeschrijving. Deze
kunt u zelf opbouwen. Tegen een meerprijs kunt u natuurlijk ook ons vakkundige montage-team inhuren.

Belangrijk bij de montage
1. Is er een verhard en waterpas fundament aanwezig?
2. Kunnen wij met de kant-en-klare wandpanelen op de bouwplek komen?
3. Kan het montage-team gebruik maken van de elektriciteit?

Hulp of advies nodig?
Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op +31(0)315 78 52 84 of via de mail
info@1001tuinhuisjes.nl. U bent van harte welkom in onze showroom, de koffie staat klaar!
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✂
Stappenplan voor het samenstellen van uw tuinhuis of overkapping

Voor meer informatie kunt u dit formulier mailen naar info@1001tuinhuisjes.nl of stuur een app naar 06 52556049.
Naam

Mailadres

Adres

Telefoon

Postcode

Datum

Woonplaats

Adviseur

Modelnaam

Deuren
Afmetingen in cm

Dakvorm

Houtsoort

 Platdak |  Zadeldak |  Lessenaarsdak |  Kapschuur

Type	
 D2 |  D3 |  D6 |  D5 |  DD8

 Geïmpregneerd vuren |  Lariks/Douglas
 DD10/G1 |  DD9 |  DD6

Houtsoort

Houtsoort

hardhout

Geïmpregneerd vuren  Standaard rabat |  Zweeds rabat

Type

 D3 |  D2 |  DD5 |  DD7

 Lariks/Douglas |  Red Cedar

Extra opties

 Dubbel glas |  Overig

Afmetingen in cm

Ramen

Breedte

Afmetingen in cm

Diepte

 Geïmpregneerd vuren |  Lariks/Douglas |  Hardhout

Wandhoogte

Type

Totale hoogte

Uitzetraam

 57x79 |  73x73 |  79x57 |  70x35 |  100x35
 Ja |  Nee

Extra opties  Dubbel glas |  Overig
Afschot naar zijde

 Links |  Rechts |  Voor |  Achter
Fundering

Luifel

 Ja |  Nee

 Houten ringbalk met piketten |  Betonnen vloer/plateau

Wand in luifel

 Opsluitbanden met bestrating

O Voorzijde



O Links



Dakgootset

O Rechts



 Zink |  PVC grijs |  PVC antraciet |  PVC zwart

O Achterzijde


Dakbedekking

Afmeting luifel (breedte x diepte)

 Dakshingles standaard
 Zwart |  Groen |  Rood

Dakoversteek
Afmetingen in cm

 Metalen dakpanplaten

 Voorzijde

 Antraciet |  Terracotta

 Links		
 Rechts		

 EPDM rubber folie

 Achterzijde
Montage
 Ja |  Nee

Staanders
Afmeting staanders
Fundering staanders

Bijzonderheden

Houten vloer
 Houten binnen vloer |  Vlonder onder overkapping
Isolatie
 Dakisolatie |  Wandisolatie |  Vloerisolatie
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WINACTIE

Stuur uw foto in en maak kans op 100 euro
Mail de mooiste foto van uw tuinhuis naar info@1001tuinhuisjes.nl.
Uit alle inzendingen trekken wij één keer per 3 maanden een winnaar die van ons 100 euro ontvangt.
* Foto van uw nieuwe bouwwerk van 1001tuinhuisjes.nl. Kijk voor de voorwaarden op de website.

bezoek onze showroom

Voor meer informatie, mogelijkheden en inspiratie bent u van harte welkom op
ons showterrein in Silvolde

Berkenlaan 47 | 7064 HN Silvolde | +31(0)315 78 52 84 | info@1001tuinhuisjes.nl | 1001tuinhuisjes.nl
OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

