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WELKOM
In deze brochure tonen wij u een aantal blokhutten, veranda’s en garages.
Wij zijn expert in (maatwerk) blokhutten, veranda’s en garages.
In deze brochure geven wij u een idee van de mogelijkheden. Er zijn echter ontzettend
veel designs en maten mogelijk. Exact wat u wenst, met een zeer goede kwaliteit,
service én een scherpe prijs!
Ga voor een eigen ontwerp of als u 1 van de modellen in deze brochure wilt aanpassen
naar het configurator website adres op de achterkant van deze brochure.

Uw eigen blokhut,
veranda of garage ontwerpen
U kunt via de productcode welke naast elke
blokhut vermeld staat, het model geheel aanpassen
qua maten, design en bijvoorbeeld diverse
kleuren toepassen.
In de configurator ziet u gelijk:

Geef de productcode in die bij de blokhut staat en deze wordt geopend in de
configurator.
We wensen u veel plezier met het ontwerpen van uw eigen droom-blokhut,
veranda of garage!

•
•
•
•
•

Alle gespecificeerde prijzen;
Plattegrond met alle maten & hoogtes;
Alle informatie en afbeeldingen over de kwaliteit
en materialen door op de i tekens te klikken;
Uw ontwerp is in 360 graden te roteren;
U kunt het ontwerp bij de laatste stap in de
configurator vrijblijvend insturen en wij nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Er zijn in de configurator ontzettend veel mogelijkheden om UW eigen droom veranda, blokhut of
garage te ontwerpen. Doe het zelf of laat één
van onze verkopers het voor u doen.

Alle producten worden uitsluitend wegkant geleverd. Maten: de genoemde maten in deze brochure zijn ca. maten. Garantie en reclamatie: we geven vijf jaar
garantie op fabricage- en constructiefouten. Schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld vallen niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt
door een slecht fundament of een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantie. Het is niet

Ga naar de configurator website die u op de
achterkant van deze brochure vindt en vul de
productcode in die naast de foto vermeld staat
om het model van uw keuze te openen.

toegestaan modellen van blokhutten, veranda’s, bouwsystemen, bouwtekeningen, foto’s en/of tekst uit deze brochure of onze websites geheel of gedeeltelijk
over te nemen, verveelvoudigen, of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van ons. Alle bestellingen die bij ons geplaatst
worden, gebaseerd op deze brochure of configurator, vallen onder de algemene voorwaarden en condities. Deze algemene voorwaarden en condities zijn bij
ons op te vragen. Prijs, model- en materiaalwijzigingen en drukfouten onder voorbehoud. Uitgave brochure 2018.

Voor meer informatie over de configurator zie
ook pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
2

3

MAATWERK BLOKHUTTEN, HOGE KWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS!

Teruggedroogd hout

5 jaar garantie

Al het hout is door ons teruggedroogd om de
werking van het hout te verminderen

5 jaar garantie op fabricage- en constructiefouten

Gelamineerd (voorkomt het kromtrekken)

EPDM Dakbedekking inbegrepen

Alle ramen, deuren én palen, worden door ons
gemaakt met hout welke gelamineerd is. Dit is een
ontzettend belangrijk proces omdat het lamineren
ervoor zorgt dat het kromtrekken van hout zoveel
mogelijk voorkomen wordt. Een vitaal proces
specifiek voor ramen, deuren en palen.

Compleet pakket EPDM; rubber dakbedekking,
dakdoorvoer én bevestigingskit inbegrepen. Tevens
worden brede aluminium daktrimmen om de
dakranden af te werken bij platte daken bijgeleverd.		

Gratis inbegrepen: keuze uit 5 kleuren shingles
Palen en voeten
Alle palen zijn gelamineerd (voorkomt kromtrekken) en
zijn 9x9 cm dik. Tevens zijn de palen standaard voorzien
van keteldruk geïmpregneerde houten voeten.

Bij keuze voor een zadeldak zijn de shingles
inbegrepen in de prijs. U heeft hierbij de keuze
uit de kleuren:
•
groen
			
•
bruin
			
•
zwart
			
•
rood
			
•
blauw

Funderingsbalken
Keteldruk geïmpregneerde funderingsbalken
zijn inbegrepen.
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RAMEN EN DEUREN EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

Dubbel glas

Cylindersloten

Alle ramen en deuren zijn uitgevoerd in dubbel glas.

Alle deuren zijn voorzien van een hoogwaardig
cylinderslot, inclusief een set sleutels.

Verstelbare Paumelle scharnieren

Deurkrukken

De scharnieren zijn in alle richtingen verstelbaar

Deurkrukken zijn uitgevoerd in chroom
en zijn geveerd.

Covers voor een mooie afwerking
We leveren tevens voor elke scharnier covers
om de scharnieren een mooie afwerking te geven.

Raamkrukken en uitzetters

Raamuitzetter

Ramen zijn te openen door middel van een knop.
De uitzetters t.b.v de vleugelramen zijn verstelbaar
zodat u het raam op een kier of volledig open kunt
zetten. Door de pin en gat verbinding waait het raam
niet kapot wanneer er wind staat. De espagnolette
in het kozijn zorgt ervoor dat uw raam over de
volledige lengte goed sluit.

Deze raamuitzetter wordt geleverd bij de
uitzetramen. De uitzetter zorgt ervoor dat
u het raam kunt openen op de gewenste stand.
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Klikbare roedes

Ruiten afgekit

De roedes hebben een kliksysteem. Dit is erg handig
bij het schilderen en schoonmaken van de ramen.

Alle ruiten zijn door ons volledig afgekit.

Tochtstrippen

Draai-kiepmechanisme

Alle deuren en ramen zijn voorzien van
tochtstrippen. Tevens handige plastic folie die
u na het schilderen weer kunt verwijderen.

Draai-kiep ramen zijn zeer solide en hebben een
hoogwaardig kwaliteitsmechanisme.

Slijtstrip
Alle deuren zijn voorzien van een aluminium
slijtstrip met voorgeboorde schroefgaten.
Deze slijtstrip beschermt uw dorpel.

Hoe weet u of uw blokhut
in uw tuin past?
De maten die wij aangeven op de plattegronden zijn altijd buitenkant
wand tot buitenkant wand gemeten. Dit betekend dat u het dakoverstek
(zie het icoon voor dakoverstek) er nog bij moet tellen. Bijv. het
dakoverstek icoon geeft aan: 30 cm. Dan dient u 2x 30 cm op te tellen
bij de maat die op het plattegrond aangegeven staat.
Hieronder tevens een uitleg van de betekenis van alle iconen:
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(KLEUR)- BEHANDELINGEN
Bij sproei-impregnatie worden alle binnen- en buitenzijden voorbehandeld met een impregneermiddel
(grondlaag) . U heeft de keuze uit vier verschillende transparante kleuren. Naast deze kleuren heeft u
ook nog de mogelijkheid om uw product in een kleurloze grondlaag door ons te laten behandelen.
•

De binnenzijde van uw
blokhut en de delen waar u
na montage niet meer bijkomt
zijn beschermd en deze hoeft
u in de toekomst niet te
behandelen met een beits

•

Uw blokhut is met deze
behandeling al voorzien van
een grondlaag

•

Uw blokhut is meteen beschermd
tegen schimmels en rottingsprocessen na montage.

•

Uw blokhut moet binnen 12
maanden nog wel gebeitst
worden. Wit binnen 6 maanden en
kleurloos zo spoedig mogelijk.

•

Keuze uit vijf kleuren en u mag
meerdere kleuren kiezen:
Ramen/deuren: 1 kleur
Wanden/dak
1 kleur
Vloer
1 kleur

Kleurloos

Wit

Grafietgrijs

Eiken bruin

Lichtgrijs

*in totaal kunt u dus maximaal drie kleuren
kiezen per blokhut

KETELDRUK IMPREGNATIE

Bruin

Druk geïmpregneerd hout is onderhoudsarm en zal
onder alle weersomstandigheden minimaal 10 jaar
houdbaar zijn. Het hout gaat echter op den duur wel
vergrijzen. U kan de vergrijzing en ook het verouderingsen verweringsproces tegengaan met bijv. een hout-olie.
Dit zal het verweringsproces stoppen waardoor het
wellicht wel tot 40 jaar kan meegaan.

nog enigszins gezwollen is. Tevens duurt het na
montage nog ongeveer 6 weken voordat het
(meeste) vocht uit het hout is getrokken. Kieren zijn
dus normaal. Tevens kunnen er scheurtjes
e.d. ontstaan in het hout door het keteldruk
impregneren.
*Ramen en deuren worden niet keteldruk geïmpregneerd. U kunt er

Keteldruk impregnatie heeft een langere levertijd
(± 2 weken) ivm de droging. Bij montage kan het zijn
dat de delen moeilijker in elkaar gaan omdat het hout
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echter voor kiezen deze voor te laten behandelen of compleet gelakt
te laten leveren.

UW RAMEN EN DEUREN AFGELAKT GELEVERD
Geen zin om uw ramen en deuren zelf te schilderen?
Geen probleem! Wij kunnen dit voor u doen.
•
•
•
•
•

Wij lakken uw ramen en deuren in maar liefst drie lagen
5-6 jaar bescherming
De gehele buiten- en binnenzijde zijn door ons behandeld
Wij werken met het professioneel Nederlands
kwaliteitsmerk: Sigma
U heeft de keuze uit twee kleuren

RAL 7037 – Stofgrijs

RAL 9010 - Zuiverwit

BLOKHUT HOUTSTAPELBOUWSYSTEEM
Bij al onze blokhutten worden de wanddelen op elkaar gestapeld, en zijn geen spijkers of
schroeven nodig. De blokhutten worden vervaardigd met een hoge wind-en waterdichte
hoekverbinding.
Keuze uit de wanddiktes:

28 mm wanddikte

44 mm wanddikte
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MAAK GRATIS UW EIGEN ONTWERP IN ONZE UNIEKE 3D CONFIGURATOR

START

UW ONTWERP

•

Gelijk een gespecificeerde prijsopgave;

•

Gelijk een plattegrond met alle maten én hoogtes;

•

U kunt uw ontwerp van alle kanten bewonderen
door middel van de 360 graden roteer-functie;
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•

Vele honderden maten én designs mogelijk;

•

Diverse kleurbehandelingen beschikbaar.

EINDRESULTAAT

UITLEG CONFIGURATOR
VOLG ONDERSTAANDE STAPPEN IN DE CONFIGURATOR
Bij elk product in deze brochure staat een productcode.

1 Ga naar het configurator website adres welke op de achterkant van deze

2 Hier kunt u de blokhut groter 5 Ramen
of kleiner maken, een luifel
aanmaken etc.

brochure vermeld staat. Typ de productcode die naast de blokhut staat
om deze te openen. Start met aanpassen van de blokhut.

•

Bij elke stap vindt u onderaan de pagina keuze mogelijkheden

•

Voorbeeld stap 2 keuzemogelijkheden:

WANDDIKTE

WANDVERHOGING

Klik op de wand in de plattegrond en versleep deze om de
blokhut groter / kleiner te maken;
Klik op de wand in de plattegrond om een luifel aan te maken.
Klik vervolgens op de stippellijn
van de luifel en versleep deze
om de luifel groter te maken of
klik en voeg een wand toe;

3 Daken
i drukken.
Info over het product krijgt u door op de te
Voorbeeld van de info over een deur:
Enkele deuren:

WMO1(H)

Enkele deuren:

Hoogte: 194 cm

Hoogte: 194 cm

Breedte: 77 cm

Breedte: 77 cm

EIGENSCHAPPEN

AFBEELDINGEN

EIGENSCHAPPEN

WMO1(H)

AFBEELDINGEN

dubbel glas
• Dubbele beglazing (melkglas), volgens
Europese standaard
• Dikte: 4+6+4 mm (glas+ tussenruimte + glas)
• Randen zijn geseald met een speciale kit

Zeer solide en massieve deur
• Het deurkozijn is van massief hout en maar
liefst 43 mm dik!

Deurkruk van hoge kwaliteit
met cilinderslot
• Tevens worden er 3 sleutels meegeleverd

Tip! Voor evt. hulp bij het configureren klikt u op de knop:

Hier kunt u kiezen uit diverse daken
opties.

4 Deuren
Hier kunt u uit een selectie van
deuren kiezen. Zodra u op een deur
klikt ziet u in de plattegrond + (plus
tekens) verschijnen. Klik op het
plusteken om de deur te plaatsen.
U kunt vervolgens op de deur in
de plattegrond klikken voor meer
opties. Tevens kunt u de deur over
de wand verslepen om deze exact
te positioneren waar u deze wenst.

Hier kunt u uit een selectie van
ramen kiezen. (werkt hetzelfde
verder als bij stap 4)

6 (Kleur) behandelingen
Hier kunt u een (kleur)behandeling kiezen

7 Overige
Kies hier de overige keuzes en
opties.

8 Overzicht
Alle keuzes en specificaties staan
hier nog even op een rij. Tevens
kunt u hier uw ontwerp insturen, dit
is ten alle tijden geheel vrijblijvend!
Bij opmerkingen kunt u nog vragen
stellen.

BEGINNERSHULP OPENEN
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BLOKHUTTEN MET EEN
LUIFEL / VERANDA

Afmeting: 150 x 400 cm
Deur: WM01H
Ramen: 2x W05H
Productcode: 25113

240cm

216cm

30cm

28mm

3.8m2

9,1m3

Afmeting: 200 x 500 cm
Deur: W45H
Productcode: 25111

240cm

11

216cm

30cm

28mm

5m2

12m3

Afmeting: 250 x 400 cm
Deur: WM01H
Productcode: 25350

283cm

234cm

30cm

28mm

5m2

12,8m3

De bankjes op de foto worden niet meegeleverd.

Één van deze
blokhutten aanpassen
qua maten / design?

Afmeting: 350 x 300 cm
Deur: WM02H
Productcode: 26275

U kunt het model compleet aanpassen
naar uw eigen wensen. Ga hiervoor
naar onze unieke 3D-configurator. Het
configurator website adres vindt u op
de achterzijde van deze brochure.
Typ de productcode die naast elke
foto wordt vermeld in het invoerveld.
Voor meer informatie over de configurator ga
naar pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
240cm

216cm

30cm

28mm

6m2

14.4m3

Liever niet zelf ontwerpen? Één van onze
verkopers kan dit ook voor u doen.
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BLOKHUTTEN MET EEN
LUIFEL / VERANDA

Afmeting: 200 x 500 cm
Deur: WM02H
Productcode: 26405

243cm

219cm

30cm

44mm

5m2

12.2m3

Afmeting: 300 x 500 cm
Deur: WD01H
Productcode: 26142

240cm
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216cm

30cm

28mm

4.5m2

10.8m3

Afmeting: 250 x 600 cm
Deur: W61H
Productcode: 25294

240cm

216cm

30cm

28mm

5m2

12m3
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Afmeting: 300 x 600 cm
Deur: W45H (rechtsdraaiend)
Raam: W44
Productcode: 26096

243cm

219cm

30cm

9m2

21.9m3

7.5m2

18m3

44mm

Afmeting: 300 x 550 cm
Deur: WM02H
Productcode: 25107

240cm
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216cm

30cm

28mm

Afmeting: 300 x 650 cm
Deur: W24H
Productcode: 25188

240cm

216cm

30cm

28mm

9m2

21.6m3
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Afmeting: 300 x 700 cm
Deur: W24H
Productcode: 25102

292cm

234cm

30cm

28mm

9m2

23.7m3

Afmeting: 300 x 700 cm
Deur: W60H
Productcode: 25325

292cm
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234cm

30cm

28mm

9m2

23.7m3

Afmeting: 300 x 700 cm
Deur: W61H (rechtsdraaiend)
Productcode: 26234

243cm

219cm

30cm

44mm

6m2

14.6m3

Afmeting: 300 x 700 cm
Deur: WM01H (rechtsdraaiend)
Productcode: 26351

243cm

219cm

30cm

44mm

6m2

14.6m3
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19

Afmeting: 400 x 600 cm
Deur: W24H (zonder roedes)
Ramen: W24 - 2x W44 - 1x W23
(zonder roedes)
Productcode: 25430

313cm

236cm

30cm

44mm

16m2

44m3

De dakpanplaten en zonnepanelen
worden er niet bij geleverd. Standaard
worden er dakshingles bijgeleverd.
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Afmeting: 350 x 700 cm
Deur: WM02H
Productcode: 25402

243cm

21

219cm

30cm

44mm

7m2

17m3

Afmeting: 500 x 500 cm
Deuren: W24H, WD01H
(rechtsdraaiend)
Raam: W44
Productcode: 26453

Niet gevonden
wat u zocht?
Ontwerp dan uw eigen
blokhut met luifel

1 Ga naar onze configurator.
331cm

236cm

30cm

44mm

12.5m2

35m3

Het website adres voor de
configurator vindt u op de
achterzijde van deze
brochure.

2 Type de productcode:
LUZ voor een blokhut met
zadeldak en luifel.
LUP voor een blokhut met
plat dak en luifel.

Afmeting: 300 x 800 cm
Deur: W60H
Productcode: 25185

3 Hiermee kunt u vanaf het
beginpunt uw droomblokhut ontwerpen en
ziet u gelijk alle informatie
zoals prijzen, plattegrond
en 3D ontwerp (in 360
graden te roteren).
Liever niet zelf ontwerpen? Één van onze
verkopers kan dit ook voor u doen.

243cm

219cm

30cm

44mm

9m2

21.9m3

Voor meer informatie over de configurator
ga naar pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
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Afmeting: 200 x 200 cm
Deur: W61H
Productcode: 25110

243cm

219cm

30cm

4m2

9,7m3

3.8m2

9,5m3

44mm

Afmeting: 150 x 250 cm
Deur: W60H
Productcode: 26381

254cm

23

230cm

30cm

28mm

Afmeting: 200 x 250 cm
Deur: WM01H (rechtsdraaiend)
Productcode: 26156

240cm

216cm

30cm

28mm

5m2

12m3

4m2

9.6m3

Afmeting: 200 x 200 cm
Deur: W61H
Productcode: 25309

240cm

216cm

30cm

28mm
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VIERKANTE/RECHTHOEKIGE
BLOKHUTTEN

Afmeting: 200 x 250 cm
Deur: W61H
Productcode: 26193

240cm

216cm

30cm

28mm

5m2

12m3

Afmeting: 200 x 300 cm
Deur: W61H
Raam: WM50
Productcode: 25123

263cm

25

223cm

30cm

44mm

6m2

14.4m3

Afmeting: 250 x 250 cm
Deur: W24H
Raam: W44
Productcode: 26403

240cm

216cm

30cm

28mm

6.3m2

15.1m3

Één van deze
blokhutten aanpassen
qua maten / design?

Afmeting: 250 x 300 cm
Deur: WM02H
Productcode: 773

U kunt het model compleet aanpassen
naar uw eigen wensen. Ga hiervoor
naar onze unieke 3D-configurator. Het
configurator website adres vindt u op
de achterzijde van deze brochure.
Typ de productcode die naast elke
foto wordt vermeld in het invoerveld.
Voor meer informatie over de configurator
ga naar pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
240cm

216cm

30cm

28mm

7.5m2

18m3

Liever niet zelf ontwerpen? Één van onze
verkopers kan dit ook voor u doen.
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Afmeting: 200 x 350 cm
Deur: W60H
Productcode: 25150

240cm

216cm

30cm

28mm

7m2

16.8m3

Afmeting: 200 x 350 cm
Deur: W24H
Productcode: 25133

240cm
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216cm

30cm

28mm

7m2

16.8m3

Afmeting: 350 x 250 cm
Deur: W45H
Raam: W44
Productcode: 26170

288cm

220cm

30cm

28mm

8.8m2

22.1m3

7m2

17.7m3

Afmeting: 350 x 200 cm
Deur: W60H
Productcode: 25160

288cm

220cm

30cm

28mm
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Afmeting: 300 x 300 cm
Deur: WM02H
Productcode: 25118

243cm

219cm

30cm

44mm

9m2

21.9m3

Afmeting: 300 x 500 cm
Deur: WM02H
Raam: 2x WM50
Productcode: 25155

243cm

29

219cm

30cm

44mm

15m2

36.5m3

Afmeting: 250 x 450 cm
Deur: W60H
Productcode: 25105

240cm

216cm

30cm

28mm

11.3m2

27.1m3

Één van deze
blokhutten aanpassen
qua maten / design?

Afmeting: 400 x 500 cm
Deur: W50H
Productcode: 25191

U kunt het model compleet aanpassen
naar uw eigen wensen. Ga hiervoor
naar onze unieke 3D-configurator. Het
configurator website adres vindt u op
de achterzijde van deze brochure.
Typ de productcode die naast elke
foto wordt vermeld in het invoerveld.
Voor meer informatie over de configurator ga
naar pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
243cm

219cm

30cm

44mm

20m2

48.6m3

Liever niet zelf ontwerpen? Één van
onze verkopers kan dit ook voor u doen.
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Afmeting: 300 x 400 cm
Deur: W60H
Raam: W48
Productcode: 25120

243cm

NIET GEVONDEN WAT U ZOCHT?
ONTWERP DAN UW EIGEN BLOKHUT!
Ga naar onze configurator. (Het website adres vindt u op de
achterzijde van deze brochure) en typ de productcode :
BHP
Om een leeg sjabloon van een blokhut met plat dak te openen.
BHZ
Om een leeg sjabloon van een blokhut met zadeldak te openen.
Hiermee kunt u vanaf beginpunt, uw droom-blokhut ontwerpen en ziet u gelijk
alle informatie zoals prijzen, plattegrond en 3D ontwerp (in 360 graden te roteren).
Liever niet zelf ontwerpen? Één van onze verkopers kan dit ook voor u doen.
Voor meer informatie over de configurator ga naar pagina’s 9 en 10 van deze brochure.
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219cm

30cm

44mm

12m2

29.2m3

Afmeting: 400 x 500 cm
Deuren: WG02 - WM01H
Raam: 2xWM50
Productcode: 26455

243cm

219cm

30cm

44mm

20m2

48.6m3

ZELF UW GARAGE
ONTWERPEN?
Ga naar de configurator. Het
website adres van de configurator
vindt u op de achterzijde van deze
brochure. Typ de productcode,
welke naast de afbeelding in deze
brochure staat, in om het model
te openen of om een geheel
nieuw ontwerp te maken, kiest u
de volgende productcodes:

Afmeting: 400 x 500 cm
Deuren: WG02 - W61H
Raam: W47
Productcode: 26454

Garage met zadeldak,
productcode: BHZ
Garage met plat dak,
productcode: BHP

300cm

223cm

30cm

44mm

20m2

52m3

Vervolgens kunt u bij stap 4 in
de configurator de garagedeur
toevoegen.
32

Afmeting: 250 x 350 cm
Productcode: 26209

240cm

LIEVER UW EIGEN VERANDA
ONTWERPEN?
Ga naar de configurator website, welke op de achterzijde van deze
brochure vermeld staat en typ de productcode in om de sjabloon te
openen. Sjabloon wordt geopend en u kunt starten met uw ontwerp.
Productcode veranda
met zadeldak: VERZ
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Productcode veranda
met plat dak: VERP

216cm

30cm

28mm

RAMEN & DEUREN

W45H

W61H

WM01H

WD01H

770 X 1935 mm

770 X 1935 mm

770 X 1935 mm

770 X 1935 mm

(melkglas)

W60H

WM02H

W24H

W50H

WG02

1210 X 1935 mm

1210 X 1935 mm

1210 X 1935 mm

1510 X 1935 mm

2290X 2000

(melkglas)

(openslaand)

•
•
•

W44

W21

W23

W47

W48

770 X 1140 mm

1000 X 1140 mm

1210 X 1140 mm

770 X 1000 mm

1290 X 1000 mm

(draai-kiep)

(draai-kiep)

(uitzet)

W05H

W06H

W24

WM50

730 X 340 mm

1140 X 340 mm

1935 X 340 mm

1140 X 340 mm

(vast)

(vast)

(uitzet + melkglas)

(vast)

W05

•

•

•

340 X 730 mm

W06

(vast)

340 X 1140 mm

W07 met ventilatierooster

(vast)

340 X 1530 mm (vast)

Alle ramen en deuren zijn
gemaakt met dubbel glas
Alle scharnieren zijn
verstelbaar en hebben covers
Alle ramen en deuren zijn
gemaakt met gelamineerd
foutvrij hout (voorkomt
kromtrekken)
Alle roedes zijn te verwijderen
(en er weer op te zetten)
d.m.v. een klik-systeem
Kijk voor alle voordelen op
pagina's 3,4 en 5 van deze
brochure
Draaikiep ramen zijn naar
binnendraaiend
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