
uw maatwerk specialist
alles voor u op maat uit eigen fabriek, eenvoudig zelf te monteren



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, lessenaars dak of een andere
model dak.

 
Kortom, u kiest volledig welk bouwwerk 1001tuinhuisjes.nl komt leveren bij u!

Inhoudsopgave
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Inhoudsopgave               
Dakvormen                     
Houtsoorten
Deuren
Ramen
Glazenschuifdeuren
Dakbedekking
Dakgoten
Fundering
Houten vlonder/vloer
Isoleren
Verf
Extra's



Plat dak (dak afschot 2 graden)  Zadeldak

 Lessenaarsdak Kapschuur (Drentse kap)
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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.

Dakvormen
 

Hieronder laten wij u een paar voorbeelden zien van verschillende dakvormen, ieder type
dak heeft zijn eigen benaming.
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Houtsoorten/profielen
1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de prefab 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 Geïmpregneerd vuren

Lariks/Douglas Lariks/Douglas

Standaard rabat Zweeds rabat

Standaard rabat Zweeds rabat
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Houtsoorten/profielen

Geïmpregneerd vuren

Western Red-Cedar

Halfhouts zwart rabat Zweeds Zwart rabat

Halfhouts rabat

Lariks/Douglas

Lariks/Douglas
Rhombus profiel

Houtsoorten/profielen
1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de prefab houtskeletbouw-methode.

Deze methode zorgt ervoor dat het hout op een natuurlijke manier kan werken zonder dat er langs
ramen en deuren kieren ontstaan.
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Deuren
Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.

  Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout zijn ook leverbaar.
Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

Deuren  Verduurzaamd vuren hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder

Deuren Douglas hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder

D2 74x193
D3 74x193
D3 97x193

D5 74x193
melkglas

D6 74x193
D6 97x193

DD8 156x193 DD9 156x193 DD10 156x193
G1 250x202

D2 74x193 D5 74x193
melkglas

D6 74x193
 

D6 97x193
 

DD8 156x193 DD9 156x193 DD10 156x193
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Deuren

Deuren Douglas hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder

DD6 p 186x211,5D3 p 93x211,5  G1 240x200

D3 p 93x211,5 DD6 p 186x211,5 D6 p 93x211,5 DD10 p 186x211,5

Deuren  Hardhout standaard in de grondverf inclusief hang en sluitwerk

Deuren  Hardhout maatwerk in de grondverf inclusief hang en sluitwerk

D2 83x201,5 D3 83x201,5 DD7 166x201,5 DD5 166x201,5

Stalen klassieke
kanteldeur 250x225

S1 elektrische
sectionaaldeur 250x200

Deuren
Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.

  Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout zijn ook leverbaar.
Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.
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Ramen
Onze ramen zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.

Wij kunnen ook ramen in het  Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout leveren.
Hardhouten ramen zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

57x79 cm
 

57x79 cm
 

Vuren geïmpregneerde ramen

Douglas/Lariks ramen
 

73x73 cm
 

73x73 cm
 

Bij de ramen zijn er meerdere opties mogelijk: 
dubbelglas, melkglas, een uitzetraam of wilt u met of zonder roeden?

 

70x35 cm
100x35 cm

 

70x35 cm
100x35 cm

 

79x57 cm
 

79x57 cm
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Glazenschuifdeuren
De boven geleider van de glazenschuifdeuren kunnen worden geleverd

 in de kleur antraciet of crème wit.
Er zijn ook u-profiel, tocht en sierstrippen in de kleur antraciet of crème wit leverbaar.

 

Verschillende glasbreedtes
Glasbreedte 82 cm
Glasbreedte 90 cm
Glasbreedte 98 cm

Verschillende hoogtes
van 200cm tot 260 cm

Verschillende sporen
3 sporen - 3 delig
4 sporen - 4 delig
5 sporen - 5 delig
6 sporen - 6 delig
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Dakbedekking
Onze bouwwerken met een schuin aflopend dak worden geleverd met een dakbedekking naar keuze.

Bij een plat dak leveren wij EPDM dak rubberfolie.

Dak opstand met daktrimmen Epdm dak rubberfolie PVC dakdoorvoer

Zwart Rood Groen

Dakshingles standaard

Metalen dakpanplaten 

Antraciet Terracotta

EPDM dak rubberfolie
Inclusief aluminium daktrim, een pvc dakdoorvoer en lijm

Schuin dak

Schuin dak
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Dakgootset zink Dakgootset zink antraciet

Dakgootset PVC zwart Dakgootset PVC grijs Dakgootset PVC antraciet

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

te bevestigen.
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Fundering
Het leggen van een stevig, recht en goed waterpas fundament, is het belangrijkste onderdeel van de 

voorbereiding voor het plaatsen van uw tuinhuis, schuur of berging.
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Opsluitbanden met bestrating

Hardhouten ringbalk met piketten
fundering bouwwerken

Betonnen vloer/plateau

Betonpoer antraciet of grijs
fundering voor de staanders



Houten vlonder/vloer
Een houten vlonder/vloer wordt geleverd inclusief vloerbalken en vlonderplanken van

geïmpregneerd vuren, lariks/douglas en hardhout.
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Geïmpregneerd vuren Lariks/Douglas Hardhout

Hardhouten ringbalk met piketten
en een houten vloer Houten vloer op straatwerk
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Isoleren 
Uw bouwwerk kan eenvoudig goed geïsoleerd worden. Bij het isoleren van de wanden zullen wij

gebruik maken van folies in de spouwruimte. De binnenzijde kan afgetimmerd worden met onder 
andere 9 mm multiplex platen.

Wand isolatie

Isolatie voorbeelden

Wand isolatie voorbereiding

platdak isolatie Vloer isolatie



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.
 

Wat is het verschil tussen Ecoleum en Perkoleum? Ecoleum is voor ruw of fijnbezaagd hout en kan
niet op glad geschaafd hout gebruikt worden. Perkoleum kan voor fijnbezaagd én voor glad

geschaafd hout zoals kozijnen, deuren, ramen worden gebruikt.
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Ecoleum 225 zwart
bruin

Ecoleum 210
donkerbruin

Perkoleum 213 teak

Ecoleum 228 lichtgrijs
Ecoleum 229
donkergrijs Ecoleum 239 zwart

Perkoleum 9001
cremewit

Perkoleum 289
antraciet Perkoleum 239 zwart

Perkoleum 9010 echt
wit

Perkoleum 206
donkergroen

Perkoleum 232
lichteikenPerkoleum blank

Perkoleum 256
monumentenblauw

Perkoleum 214
donkereiken

Ecoleum 218 ecogroenEcoleum 217 grenen Ecoleum 206 groenEcoleum 213 teak

Advies
Ecoleum op de

planken slechts
1x aanbrengen

Advies
Perkoleum op de
planken minimaal

2x aanbrengen

Koopmans perkoleum 2,5 liter
Rendement circa 14 à 15 m² per

liter
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LED veranda inbouwspot Pals | zwart |
warmwit | 3 watt

 

LED veranda inbouwspot Pals | grijs |
warmwit | 3 watt

 

LED wandlamp Amadora | zwart | 
warmwit | 2x 1,5 watt | up & down 

 

LED wandlamp Lamego | zwart |  
warmwit | 2x 1,5 watt | up & down 

Extra's  
Als extra's kunnen wij eventueel wandlampen, spotjes, terrasverwarmers of lichtkoepels leveren.
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Extra's  
Als extra's kunnen wij eventueel wandlampen, spotjes, terrasverwarmers of lichtkoepels leveren.

Terrasverwarmer golden shadow
2000 watt zwart 

 

Terrasverwarmer  2000 watt grijs 
 

Vlakglas lichtvenster 
 

100x100 cm
90x120 cm
120x120 cm

 

Lichtkoepel 
 

100x100 cm
90x120 cm
120x120 cm

 



Montage of levering?
Wij leveren onze bouwwerken altijd als een prefab bouwpakket met een duidelijk bouwtekening.

Deze kunt u zelf opbouwen of laten monteren door ons montage team.
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Belangrijk bij de montage

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

 
 

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 op onze locatie, de
koffie staat klaar!
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Belangrijk bij de levering

Zelf in elkaar zetten met onze montage handleidingen?

Met onze montage handleidingen kunt u zelf uw bouwwerk monteren, alle
schroeven, bitjes en benodigdheden worden geleverd.

 
 

Montage of levering?
Wij leveren onze bouwwerken altijd als een prefab bouwpakket met een duidelijk bouwtekening.

Deze kunt u zelf opbouwen of laten monteren door ons montage team.

Is er voldoende fysieke hulp aanwezig, die onze chauffeur helpt met het
lossen van de goederen?
Kunnen wij met de kant-en-klare wandpanelen op de bouwplek komen?
Is er een verhard recht en waterpas fundament aanwezig?

 
 



 
Berkenlaan 47 l 7064 HN Silvolde l +31(0)315 78 52 84 l info@1001tuinhuisjes.nl l 1001tuinhuisjes.nl

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Bezoek ons buiten terrein en werkplaats

Voor meer informatie, mogelijkheden en inspiratie bent u van harte
welkom in onze timmerwerkplaats in Silvolde

 

22-1


