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HighLine®, Grootte: H2, kleur: kwartsgrijs metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat , dubbele deur en fietsenhouder “bikeholder” als toebehoor)

AvantGarde®HighLine® StoreMax® LoungeBox® HobbyboxWoodStock® HighBoardTuinkast MiniGarageEuropaCasaNova®
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Geachte klant! 

Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit  
en veiligheid. Onze klanten waarderen in het bijzonder de lange 
levensduur en onderhoudsvrijheid van onze opbergsystemen.

Uw tevredenheid staat bij Biohort voorop!

Biohort bergingen staan al meer dan 35 jaar tot uw dienst. 
Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed geschoolde 
medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van 
geselecteerde leveranciers.  Onze staalplaten komen van  
gerenomeerde staalfabrieken uit Duitsland en Oostenrijk, waarop 
ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Met een gerust  
geweten geven wij daarom 20 jaar garantie tegen corrosie. 

Het Biohort-Servicepakket biedt u vele voordelen:  
competent direct advies door ons serviceteam vanaf de  
planning tot en met de uitvoering, evenals omvangrijke 
informatie op onze homepage www.biohort.com.

Doordacht design en de hoge Oostenrijkse kwaliteits- 
standaard in de verwerking maken de producten, waarvan u 
decennia lang plezier zult hebben.

Daarvoor sta ik persoonlijk garant.

Dr.  Josef Priglinger 
Directeur
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Kwaliteit
 

- 20 jaar garantie, details pagina 38

- vuurverzinkt, polyamide-  

 gebrandlakte staalplaten

- schroeven en scharnieren

uit roestvrij staal

- levenslang onderhoudsvrij

- regenwaterdicht

Veiligheid
 

- vergrendeling met cilinderslot

- onbrandbaar

 

Stabiliteit
 

- dubbele staaldikte t.o.v.

goedkope aanbieders

- optimale uitgekiende uitvoering

- hoge sneeuwdraagkracht tot 150kg/m2

- stormzeker (150 km/h, windkracht 12)

 

Functie
 

- omvangrijke basisuitrusting

- gebruiksvriendelijk

- grote keuze aan toebehoor

- veelzijdige gebruiksmogelijkheden

 

SerVice
 

- levering vrij huis

- korte levertijd

- opbouwbeschrijving met foto's /3D

voorstellingen voor een eenvoudige opbouw

- direct advies door ons service team

- montageservice op aanvraag

Biohort staat voor 
"leven in de tuin"
(bios = grieks: het leven, 
hortus = latijns: de tuin)

k linBezoe obins 

oohornt.coe op

www.blokh

utwinkel.nl

verkrijgbaar in 5 grootten en 3 kleuren - zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

HighLine®

verkrijgbaar in 4 grootten en 3 kleuren - zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

AvantGarde®

pagina 4-7 pagina 8-11

verkrijgbaar in 3 grootten en 4 kleuren - zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en 
donkergroen

Tuinkast

verkrijgbaar in 9 grootten en 4 kleuren - zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en 
donkergroen

Europa

pagina 16-17pagina 12-15

verkrijgbaar in 2 kleuren -  zilver metallic, donker-
grijs metallic

verkrijgbaar in 2 grootten en 2 kleuren - zilver 
metallic, donkergrijs metallic

MiniGarage WoodStock®

NIEUW
pagina 18-19 pagina 20-21

verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

HighBoard

verkrijgbaar in 3 grootten en 3 kleuren - zilver metal-
lic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

StoreMax®

pagina 22-23 pagina 24-25

verkrijgbaar in 9 grootten en 2 kleuren - zilver 
metallic, donkergrijs metallic

CasaNova®

pagina 30-31

Beter, sneller en prijsgunstiger als een 
betonfundament.

Grondschroef- 
fundament
Voor bergingen

pagina 32-33

verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, 
zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs 
metallic

LoungeBox®

pagina 26-27

verkrijgbaar in 4 grootten en 5 kleuren - wit, zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en 
brons metallic

Hobbybox

pagina 28-29

technische gegevens. Als ook gedetailleerde informatie m.b.t.kwaliteit en service vindt u oppagina 34 t/m 39.
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HighLine®

Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: standaard deur (rechtsopenend): 76 x 182 cm (B x H), dubbele deuren: 155 x 182 cm (B x H))

De berging HighLine® voldoet aan de  
hoogste verwachtingen
voor iedereen, die m.b.t. kwaliteit en design het allerbeste zoekt – het door topdesigners 
ontworpen top-product van Biohort. Het moderne platte dak en het geïntegreerde  
bovenraam rondom zorgen ervoor dat de HighLine® een echte eyecatcher is. voor  
optimale veiligheid zorgt de 3-voudige vergrendeling met cilinderslot. De deurvleugel 
wordt d.m.v. een gasveer halfautomatisch geopend en gesloten. De berging HighLine® is 
absoluut onderhoudsvrij.

Voordelen
- veiligheid 3-voudige vergrendeling met roestvrij stalen deurgrepen, standaard cilinder

en reservesleutel
- zeer stabiele deur, inbouw aan iedere zijde vanaf Gr. H2 mogelijk!

dubbele deur aan de zijkant mogelijk vanaf Gr. H4.
- rondom plexiglas zorgt voor voldoende daglicht
- functionaliteit: dakgoot met geïntegreerde bladvanger aan beide zijden
- hoogwaardig materiaal: vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten,

schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- hoge stabiliteit: sneeuw draagkracht 150 kg/m²,

stormzeker (150 km/h, windkracht 12)

- levenslang onderhoudsvrij
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- eenvoudige opbouw
- incl. omvangrijke basisuitrusting

Voorbeeld Van techniek en design

HighLine®, Grootte: H2, kleur: donkergrijs metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat en dubbele deur als toebehoor)

Afb. grootte H2. 
De standaarddeur kan vanaf  
grootte H2 in iedere zijwand  

worden ingebouwd.  

195

275 H2

275

195 H2

275

235 H3

275

155 H1

275

275 H4

275

315 H5

4 
5

product video
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BASiS- 
uiTruSTiNG

ExTrA 
ToEBEHoor

rEGENpijp-SET
2 regenpijpen in de kleur van de 
berging met uitloopbogen, L = 204 
cm, incl. bevestigingsmateriaal

WErk- 
TuiGHouDEr
aan de binnenkant van de deur. 
Max. 5 werktuighouders per deur 
mogelijk. Basisuitrusting: 2 stuks

GASVEEr
helpt bij het openen en sluiten van 
de deuren en behoudt de geopende 
of gesloten positie.

roESTVrij STALEN
DEurkLiNk
met standaard cilinder. 3-voudige 
vergrendeling voorkomt ongewens-
te toegang De deur is bijzonder 
stabiel uitgevoerd.

GErEED- 
SCHApHouDEr
voor het ophangen van spaden, 
harken, tuinslangen etc. 
Basisuitrusting: 4 stuks

Basis-

Basisuitrusting

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

 DuBBELE DEur (extra linKer deurVleugel)

met een extra deurvleugel vergemakkelijkt u het in- en uitrijden met grotere apparaten.  
De 2e deurvleugel is binnen voorzien van een draaivergrendeling en gasveer. vanaf groot-

te H4 kan de dubbele deur aan iedere zijde worden ingebouwd. 

 ExTrA DEur (ingang aan de zijKant, met roeStVrij Stalen deurKlinK)

Daarmee uw berging bereikbaar is van twee kanten , kunt u een extra deur in één van de 
zijwanden inbouwen. In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrij stalen deurklink met 
standaard cilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, 2 werktuighouders 
evenals de passende deurposten inbegrepen. De draairichting is alleen naar rechts mogelijk.

eXtra

toeBehoor

A

A

B

B

oprijpLAAT
alleen bij dubbele deur mogelijk, 
tweedelig voor buiten- en binnen-
kant; voor het gemakkelijk in-en 
uitrijden over de drempel, Aan te 
bevelen in combinatie met een 
Alu-bodemframe. Draagkracht max. 
200 kg; Lengte: 135 cm

ALu- 
BoDEMpLAAT
De hoogwaardige aluminium 
ribbel-bodem, bestaat afhankelijk 
van huisgrootte uit 2-4 platen incl. 
verbindingsprofiel. voor een optima-
le montage is ht Alu-bodemframe 
noodzakelijk.

eXtra

toeBehoorALu- 
BoDEMfrAME
Deze verleent de berging op onef-
fen bodem (bijv. gras) ook zonder 
fundament de benodigde stabiliteit. 
De meegeleverde bodemankers dra-
gen bij aan de stormbestendigheid.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

DAkGooT MET 
GEïNTEGrEErDE 
BLADVANGEr 
incl. koppeling voor 1 duims 
tuinslang.

kLApTAfEL
De plaatsbesparende klaptafel wordt 
tussen 2 schapstaanders ingehangen. 
Zo heeft u snel een stabiele werk-
plek. Belastbaarheid max. 30 kg; 
Grootte: 69 x 58 cm

eXtra

toeBehoor fiETSHouDEr 
„BikEMAx“
8-voudigin hoogte verstelbaarincl.
geïntegreerde vergrendelingsmoge-
lijkheid. Ook voor montage aan de 
wand geschikt (bijv. in de garage)

eXtra

toeBehoorfiETSHouDEr 
„bikeMax“
8-voudig in hoogte verstelbaar. 
voor fietsen tot 29 inch.  
Geïntegreerde vergrendelings- 
mogelijkheid.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

Afb. grootte H4 
kleur: zilver metallic

HAkENSET
bestaande uit een combi-, steel- en 
schephaak en een wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen.

iNHANGzAk
Ideaal voor het bewaren van kleine 
onderdelen, incl. wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen. De zak is van zwart 
gevlochten polyester. 
grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm

SCHAppEN / 
SCHApSTAANDErS
Basisuitrusting: 2 schappen (diep-
te: 24,5 cm) en 2 schapstaanders. 
Extra schappenset met 24,5 cm of 
43,5 cm diepte, schapstaanders zijn 
ook als extra toebehoor verkrijgbaar.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

Highline®

6 
7

VoorBErEiD 
Voor DAkiSoLATiE
Bij de HighLine® kunt u moeiteloos 
piepschuimplaten (3 cm) voor de 
dakisolatie inbouwen.

H
IG

H
LIN

E
®

fiETSENHouDEr 
“bikeHolder”
Het optimaal stallen van fietsen 
d.m.v. verstelbare klembeugels;
de grondplaat wordt tussen 2
schapstaanders ingehangen. snel
en eenvoudig fietsen stallen;
max. 3 fietsen per „bikeHolder“.

eXtra

toeBehoor

TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het grondschroef-fundament: pag. 32-33

Technische data als ook

gedetailleerde informatie

m.b.t het fundament 

vindt u op pag. 32-39

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting



Berging (met lessenaarsdak) van de 
beste kwaliteit
De AvantGarde doet zijn naam eer aan. Het is een uiterst stabiele metalen 
berging die gerekend kan worden tot de moderne architectuur. Zijn opvallend 
uiterlijk en vele practische voordelen voor het dagelijks gebruik, garanderen 
onbekommerd genieten. De levenslange onderhoudsvrijheid spaart geld en 
kostbare vrije tijd. 

Voordelen
- Veiligheid: 3-voudige vergrendeling met roestvrij stalen deurgrepen,

standaard cilinder en reservesleutel
- modern design
- optimale functionaliteit: inbouw van de deur ook in de zijwand mogelijk.

Dubbele deur in de zijwand mogelijk vanaf Gr. XL.
- hoogwaardig materiaal: vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten,

schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- hoge stabiliteit: sneeuw draagkracht 150 kg/m2,

stormzeker (150 km/h ,windkracht 12)
- comfort: Gasveer opent en sluit de deur
- ontgrendelingsmogelijkheid aan de binnenzijde
- plexiglas bovenraam met dakoverstek
- eenvoudige opbouw a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving

- onderhoudsvrij
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- incl. omvangrijke basisuitrusting

Voor moderne architectuur

AvantGarde®

grootte: M 
kleur: donkergrijs metallic

180 260

260

220
180 180

260

AvantGarde®, grootte: L, kleur: zilver metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat en dubbele deur als toebehoor)

Grootte M Grootte L

Grootte XL

220

300

260

340Grootte XXL
380

Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek) 
deuropening: standaard deur (rechtsopenend): 76 x 182 cm (B x H),  
dubbele deuren: 155 x 182 cm (B x H))

8 
9

productvideo

zilVer meTallic donkergrijs 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic
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rEGENpijp-SET
2 regenpijpen in de kleur van de 
berging met uitloopbogen, L = 
182 cm, incl. bevestigingsmateriaal

GASVEEr
helpt bij het openen en sluiten van 
de deuren. en behoudt de geopen-
de of gesloten positie.

eXtra

toeBehoor

 DuBBELE DEur (extra linKer deurVleugel)

De uitbreiding van uw berging (vanaf grootte L), met een extra deurvleugel vergemakke-
lijkt het in- en uitrijden met grotere apparaten. De 2e deurvleugel is binnen voorzien van 
een draaivergrendeling en gasveer. vanaf grootte XL kan de dubbele deur ook aan de 
zijkant worden ingebouwd.  

ExTrA DEur (ingang aan de zijKant, met roeStVrij Stalen deurKlinK)

Daarmee uw berging van twee kanten bereikbaar wordt, kunt u nog een extra deur in de 
zijwand inbouwen In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrij stalen deurgreep met 
standaard cilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, 2 werktuighouders 
evenals de passende deurposten inbegrepen. De draairichting is alleen naar rechts mogelijk.

eXtra

toeBehoor

A

A

B

B

Technische data als ook

gedetailleerde informatie

m.b.t het fundament 

vindt u op pag. 32-39

roESTVrij STALEN
DEurkLiNk
met standaard cilinder. 3-voudige 
vergrendeling voorkomt ongewens-
te toegang De deur is bijzonder 
stabiel uitgevoerd.

ALu- 
BoDEMfrAME
Deze verleent de berging op oneffen 
bodem (bijv. gras) ook zonder fun-
dament de benodigde stabiliteit. De 
meegeleverde bodemankers dragen 
bij aan de stormbestendigheid.

eXtra

toeBehoor ALu- 
BoDEMpLAAT
De hoogwaardige aluminium 
ribbel-bodem, bestaat afhankelijk 
van huisgrootte uit 3 - 5 platen incl. 
verbindingsprofiel. voor een optimale 
montage is het Alu-bodemframe 
noodzakelijk.

eXtra

toeBehoor

GEïNTEGrEErDE 
DAkGooT
incl. koppeling voor 1 duims 
tuinslang.

VoorBErEiD 
Voor DAkiSoLATiE
De AvantGarde is voorbereid voor 
het moeiteloos inbouwen van 
piepschuimplaten (2 cm) voor 
dakisolatie.

kLApTAfEL
De plaatsbesparende klaptafel wordt 
tussen 2 schapstaanders ingehan-
gen. Zo heeft u snel een stabiele 
werkplek. Draagkracht max. 30 kg; 
Grootte: 69 x 58 cm

eXtra

toeBehoor fiETSHouDEr 
„bikeMax“
8-voudig in hoogte verstelbaar.
voor fietsen tot 29 inch.
Geïntegreerde vergrendelings- 
mogelijkheid.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

Afb. grootte XXL 
kleur zilver metallic

WErk- 
TuiGHouDEr
aan de binnenkant van de deur. 
Max. 5 werktuighouders per deur 
mogelijk. Basisuitrusting: 2 stuks

GErEED- 
SCHApHouDEr
voor het ophangen van spaden, 
harken, tuinslangen etc. 
Basisuitrusting: 4 stuks

eXtra

toeBehoor

SCHAppEN / 
SCHApSTAANDErS
Basisuitrusting: 2 schappen (diep-
te: 24,5 cm) en 2 schapstaanders.  
Extra schappenset met 24,5 cm of 
43,5 cm diepte, schapstaanders zijn 
ook als extra toebehoor verkrijgbaar.

oprijpLAAT
vanaf grootte L met dubbele deur, 
tweedelig voor binnen en buiten-
kant, voor het gemakkelijk in- en 
uitrijden over de drempel. Aan te 
bevelen in combinatie met een 
Alu-bodemframe. Draagkracht max. 
200 kg; Lengte: 135 cm

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

avantgarde®

ExTrA 
ToEBEHoor

10 
11

eXtra

toeBehoor

HAkENSET
bestaande uit een combi-, steel- en 
schephaak en een wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen.

eXtra

toeBehooriNHANGzAk
Ideaal voor het bewaren van kleine 
onderdelen, incl. wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen. De zak is van zwart 
gevlochten polyester. 
grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm

fiETSENHouDEr 
“bikeHolder”
Het optimaal stallen van fietsen 
d.m.v. verstelbare klembeugels; de
grondplaat wordt tussen 2 schap-
staanders ingehangen. snel en
eenvoudig fietsen stallen;
max. 3 fietsen per „bikeHolder“.

eXtra

toeBehoor

TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het grondschroef-fundament: pag. 32-33

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting
Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting



Europa, grootte: 3, kleur: donkergroen
(met Alu-bodemframe en  Alu-bodemplaat als toebehoor)

Alles prima verzorgd met de klassie-
ker van Biohort
Decennia lang bewezen en nog steeds actueel! van de berging„Euro-
pa“ werden tot nu toe meer dan 130.000 stuks verkocht. De trotse 
eigenaren zijn nog steeds tevreden. De hoge stabiliteit, de lange 
levensduur van het materiaal en de onderhoudsvrijheid zijn hier de re-
denen van. De functionele uitrusting verlicht het werken en zorgt voor 
orde. Een omvangrijke basisuitrusting en het veelzijdige toebehoor 
vervullen alle wensen.

Voordelen
- beste kwaliteit, robuuste constructie
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- levenslang onderhoudsvrij
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- dubbele staaldikte t.o.v. goedkope aanbieders
- hoge stabiliteit, sneeuw draagkracht 150 kg/m2, stormzeker

(windkracht 12)
- schroefverbindingen, scharnieren etc. van roestvrij staal
- draaigreep cilinderslot incl. reservesleutel
- eenvoudige opbouw a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving
- incl. omvangrijke basisuitrusting

Kwaliteit voor een 
gunstige prijs

grootte: 2 
kleur: zilver metallic

Dankzij de kleine diepte zijn de bergingen Europa 
grootte 2A en 4A bijzonder geschikt voor de aan-
bouw aan een huis- of garagemuur.  
Bij deze bergingen zijn 2 extra aanbouwprofielen voor 
de wandmontage bijgevoegd. 

Bij de grootte 2A tot 7 kan de dubbele deur ook 
buiten het midden worden ingebouwd. De deuren 
kunnen bij de grootten 4, 5, 6 en 7 ook in de zijwand 
worden ingebouwd.

Europa

grootte: 5 
kleur: donkergrijs metallic

zilVer meTallic

donkergroen

donkergrijs 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic

316

244

172

244

244

172

316

316

244

228

156

84
156

84

300

228

300

156

Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek) 
deuropening: 135 x 170 cm (B x H))

Grootte 3

Grootte 1
Grootte 2

Grootte 2A

Grootte 4AGrootte 4

Grootte 6
Grootte 5

Grootte 7

12 
13

productvideo
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Voor moderne architectuur



 HuiSVErLENGiNG 

voor de bergingen met de breedte 244 cm 
en 316 cm hebben wij verbindingsmodu-
len. Daarmee kunnen twee bergingen in 
de lengte tot één grote berging worden 
samengevoegd. De gevel van de beide ber-
gingen worden op de plaats van verbinding 
door profielen ondersteund en verbonden. 
De doorgangshoogte bedraagt hier 171 cm 
(zoals de hoogte van de deur). 

 ExTrA DuBBELE DEur of 
 ExTrA BrEDE DuBBELE DEur
De mogelijkheid bestaat uw Europa met 
extra standaard deuren (bijv- voor de 
inbouw in de zijwand) uit te rusten. 
Bovendien kunt u extra brede deuren met 
de maten 171 x 171 cm – extra of i.p.v. 
de standaard deuren – voor uw Biohort 
berging bestellen. Let op: kan niet in het 
midden worden ingebouwd!

2 GEïNTEGrEErDE 
DAkGoTEN 
met koppeling voor 1 duims 
tuinslang voor het opvangen van 
regenwater.

rEGENpijp-SET
2 regenpijpen in de kleur van de 
berging met uitloopbogen, L = 170 
cm*, incl. bevestigingsmateriaal  
(* bij bevestiging aan het afdak: L = 
150 cm – a.u.b. bij bestelling opge-
ven), incl. bevestigingsmateriaal.

eXtra

toeBehoor

AfDAk
U kunt het desgewenst links, rechts 
of aan beide kanten aanbouwen. De 
opbouwset bevat ook de steunpa-
len en het bevestigingsmateriaal 
(niet voor grootte 1 en grootte 2A 
geschikt).

eXtra

toeBehoor

opBErG- 
SySTEEM
aan de binnenkant van de deur 
(incl. 6 ophanghaken).

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

kLApTAfEL
De plaatsbesparende klaptafel wordt 
tussen 2 schapstaanders ingehan-
gen. Zo heeft u snel een stabiele 
werkplek. Draagkracht max. 30 kg; 
Grootte: 69 x 58 cm

rAAMELEMENT
Het complete zijwandelement met 
metalen omlijsting en verstelbaar 
raam (plexiglas) zorgt voor daglicht 
in uw berging (raam: 50 x 58 cm).

eXtra

toeBehoor

fiETSHouDEr 
„bikeMax“
6-voudig in hoogte verstelbaar.
voor fietsen tot 26 inch.
Geïntegreerde vergrendelings- 
mogelijkheid.

A B

A

twee gekoppelde  
bergingen „Europa“, Gr. 7  
(met standaard deuren in de zijwand  
en extra brede deuren in de voorwand)

DrAAiGrEEp- 
CiLiNDErSLoT
2-voudige vergrendeling verhindert
ongewenste toegang. De deur is
bijzonder stabiel uitgevoerd.

eXtra

toeBehoor

GErEED- 
SCHApHouDEr
voor het ophangen van spaden, 
harken, tuinslangen etc. 
Basisuitrusting: 4 stuks

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

A

oprijpLAAT
voor binnen en  buitenkant, voor het 
gemakkelijk passeren van de
drempel, alleen noodzakelijk bij een 
Alu-bodemframe; alleen mogelijk bij 
dubbele deur. Draagkracht max. 200 
kg; Lengte: 135 cm

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

europa
ExTrA 
ToEBEHoor

ALu- 
BoDEMpLAAT
De hoogwaardige aluminium 
ribbel-bodem, bestaat afhankelijk 
van huisgrootte uit 1-5 platen incl. 
verbindingsprofiel. voor een optima-
le montage is het Alu-bodemframe 
noodzakelijk.

eXtra

toeBehoorALu- 
BoDEMfrAME
Deze verleent de berging op oneffen 
bodem (bijv. gras) ook zonder fun-
dament de benodigde stabiliteit. De 
meegeleverde bodemankers dragen 
bij aan de stormbestendigheid.

eXtra

toeBehoor

14 
15

HAkENSET
bestaande uit een combi-, steel- en 
schephaak en een wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen.

eXtra

toeBehooriNHANGzAk
Ideaal voor het bewaren van kleine 
onderdelen, incl. wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen. De zak is van zwart 
gevlochten polyester. 
grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm
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SCHAppEN / 
SCHApSTAANDErS
Basisuitrusting: 2 schappen (diep-
te: 24,5 cm) en 2 schapstaanders.  
Extra schappenset met 24,5 cm of 
43,5 cm diepte, schapstaanders zijn 
ook als extra toebehoor verkrijgbaar.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

fiETSENHouDEr 
“bikeHolder”
Het optimaal stallen van fietsen 
d.m.v. verstelbare klembeugels;
de grondplaat wordt tussen 2
schapstaanders ingehangen. snel
en eenvoudig fietsen stallen;
max. 3 fietsen per „bikeHolder“.

eXtra

toeBehoor

TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het grondschroef-fundament: pag. 32-33

Technische data als ook gedetailleerde informatiem.b.t het fundament
vindt u op pag. 32-39

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting

Basis-

uitrusting



Mooie tuinkast met veel 
mogelijkheden
Waar ruimte beperkt is, toont hij zijn klasse. In de tuin, op 
het terras, in de garage of op het balkon ruimt en ordent hij 
zonder uw levensruimte te beperken.

Met de Biohort tuinkast kunt u gereedschap, werktuig, 
speelgoed o.a.beschermd tegen regenwater en diefstal 
opbergen. Hij past goed op zijn plek, door de compacte 
afmeting en dankzij een elegant design.

Voordelen
- beste kwaliteit, robuuste constructie
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- levenslang onderhoudsvrij
- draaigreep-cilinderslot
- goede doorluchting, regenwaterdicht
- schroefverbindingen, scharnieren van roestvrij staal
- incl. omvangrijke basisuitrusting

ALu- 
BoDEMpLAAT
hoogwaardig Alu-ribbelbodem, 
elegant en functioneel. voor een 
optimale montage is het  
Alu-bodemframe noodzakelijk.

opBErGSySTEEM
aan de binnenkant van de 
deur(incl. 6 ophanghaken).

WiNDHAAk
voor het open houden van de deur

Klein, maar fijn

eXtra

toeBehoor

grootten (cm) 
deuropening:  
gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),  
gr. 150 en gr. 230: 135 x 170 cm (B x H)

donkergrijs 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic

donkergroen

zilVer- 
meTallic

182,5182,5 182,5

8383 8315593 227

Tuinkast

kLApTAfEL
De plaatsbesparende klaptafel wordt 
tussen 2 schapstaanders ingehan-
gen. Zo heeft u snel een stabiele 
werkplek. Draagkracht max. 30 kg; 
Grootte: 69 x 58 cm

eXtra

toeBehoor

ALu- 
BoDEMfrAME
Deze verleent de tuinkast op oneffen 
bodem (bijv. gras) ook zonder fun-
dament de benodigde stabiliteit. De 
meegeleverde bodemankers dragen 
bij aan de stormbestendigheid.

eXtra

toeBehoor

Tuinkast, grootte 90, kleur: kwartsgrijs metallic
(met Alu-bodemframe en  Alu-bodemplaat als toebehoor)

SCHAppEN / 
SCHApSTAANDErS
Basisuitrusting: 2 schappen (diep-
te: 24,5 cm) en 2 schapstaanders.  
Extra schappenset met 24,5 cm of 
43,5 cm diepte, schapstaanders zijn 
ook als extra toebehoor verkrijgbaar.

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

16 
17

productvideo

15090 230

eXtra

toeBehoor
HAkENSET
bestaande uit een combi-, steel- en 
schephaak en een wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen.

eXtra

toeBehooriNHANGzAk
Ideaal voor het bewaren van kleine 
onderdelen, incl. wandrails die 
tussen 2 schapstaanders wordt 
ingehangen. De zak is van zwart 
gevlochten polyester.  
grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm

eXtra

toeBehoor
GErEED- 
SCHApHouDEr
voor het ophangen van spaden, 
harken, tuinslangen etc. 
Basisuitrusting: 4 stuks
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TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het grondschroef-fundament: pag. 32-33

Technische data als ook

gedetailleerde informatie

m.b.t het fundament 

vindt u op pag. 32-39
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levering

franco huis
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MiniGarage

Multifunctionele ruimtebespaarder 
waarvoor u geen vergunning nodig 
heeft*
In de MiniGarage kunt u 2 fietsen, tuingereedschap en/of tuinmeu-
belen opbergen. U hoeft voor de minigarage geen vergunning aan 
te vragen aangezien deze slechts een hoogte heeft van 145 cm* .   
Het doordachte railsysteem (optioneel) vergemakkelijkt de stalling 
van fietsen: Plaats het achterwiel op de grondrail, hang het stuur in 
de uitschuifbare rail aan de bovenkant,  in de MiniGarage schuiven, 
klaar!  Het uitschuifbare railsysteem met 2 schappen (150 cm leng-
te) maakt het gemakkelijk tuingereedschap op te bergen.  
De MiniGarage: multifunctioneel, modern design.

Voordelen
- hoogwaardig materiaal: vuurverzinkt, polyamide- 
 gebrandlakte staalplaten, schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
- gasveer helpt bij het openen en sluiten van de deur
- regenwaterdicht
- Veiligheid 3-Voudige vergrendeling d.m.v.
- Draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutell), zeer stabiele deuren
- onzichtbare, geïntegreerde doorluchting

- 20 jaar garantie, details pagina 38

* informeert u voor de zekerheid bij uw gemeente !

klein formaat met grote 
voordelen

MiniGarage, kleur: zilver metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat , fietsenhouderset en schappensysteem als toebehoor)

ExTrA 
ToEBEHoor

grootte (cm)
deuropening: 103 x 131 cm (B x H)

203122

145

opBErG- 
SySTEEM
aan de binnenkant van de deur(incl. 
6 ophanghaken).

SCHAppENSySTEEM
uitschuifbaar, bestaande uit twee 
verzinkte schappen incl. rails (grootte 
van de schappen: 
B 43 x D 150 x H 5 cm); in hoogte
verstelbaar; draagkracht max. 15 kg
per schap.

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

eXtra

toeBehoor

Technische data als ookgedetailleerde informatie
vindt u op pagina 36-39

18 
19

fiETSEN- 
HouDErSET 
uitschuifbaar, met rails op de bodem, 
voor het gemakkelijk in- en uitrijden 
van de fietsen, max. 2 fietsenhou-
dersets mogelijk.

levering

franco huis
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ALu-  
BoDEMfrAME
Deze verleent de  MiniGarage op 
oneffen bodem (bijv. gras) ook 
zonder fundament de benodig-
de stabiliteit. De meegeleverde 
bodemankers dragen bij aan de 
stormbestendigheid. 

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

ALu- 
BoDEMpLAAT
hoogwaardig Alu-ribbelbodem, 
elegant en functioneel. voor een 
optimale montage is de 
Alu-bodemframe noodzakelijk.

eXtra

toeBehoor

donkergrijs- 
meTallic

zilVer 
meTallic

voorbeeld 1 
1 schappenset

voorbeeld 2 
2 schappensets

voorbeeld 4 
2 fietsenhouders

voorbeeld 3 
1 schappenset
1 fietsenhouder

nooit meer

schilderen

garantie

details: biohort.c
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WoodStock®

Houtopslagplaats en tuinkast in één
Een eigen haard geeft een gezellige sfeer en zorgt voor weldadige warmte  
op koude dagen. Waar slaat u het haardhout echter op? De Woodstock®  
lost deze vraag op duidelijke en duurzame wijze op. In de zomer biedt hij veel 
plaats voor uw tuinmeubelen en -gereedschap. Bijzonder  
praktisch is de mogelijkheid voor de aanbouw aan de muur van het huis. 

Voordelen
- hoogwaardig materiaal: vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten,

hoogwaardige Alu-profielen, schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- stabiliteit: extreme stabiliteit van de zijwanden d.m.v. het massieve

Alu- buizenframe, hoge sneeuwdraagkracht
- veel ruimte: Houtopslag in twee rijen mogelijk

(max. lengte van het haardhout: 35 cm)
- geïntegreerde regengoot aan de voorzijde
- universeel inzetbaar ook voor tuingereedschap en -benodigheden
- veelvoudige uitbreidingsmogelijkheden
- eenvoudige opbouw a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving

- onderhoudsvrij - nooit meer schilderen!
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- incl. schroeven en moeren voor de bevestiging aan de bodem

HET MULTITALENT

levering

franco huis

kleur: zilver metallic 
Grootte: 150 

deurenpakket, achterwand en  
bodemplaat als toebehoor

WoodStock®, grootte: 230, kleur: donkergrijs metallic

ALu- 
BoDEMpLAAT
hoogwaardige Alu-ribbelbodem, 
beschermt het opgeslagen hout 
en gereedschap tegen optrekkend 
vocht.

ACHTErWAND
uit vuurverzinkt, polyamide 
gebrandlakte staalplaten

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

DEurENpAkkET 
Dubbele deur met draaigreep-cilin-
derslot en opbergsysteem aan de bin-
nenkant van de deur; deuropening: 
Breedte: 135 cm, hoogte: 171 cm 
(voor grootte 230 worden twee smalle 
voorwandelementen meegeleverd).

eXtra

toeBehoor

zilVer meTallic

donkergrijs meTallic

Volume: 2,1 m³ Volume: 3,1 m³

Technische data als ook

gedetailleerde informatie

vindt u op pagina 36-39

grootte (incl. dakoverstek, hoogste punt, cm)

229157

eXtra

toeBehoor

ExTrA ToEBEHoor

199199
150 230

20 
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StoreMax®

117

109

73

120

163

120

78

160

De veelzijdige rolbox
Plotseling is alles anders! De grasmaaier heeft een 
berging en de opslag van de containers ziet er ordelijk uit. 
Met zijn functionele design biedt de storeMax® maximale 
opbergruimte op weinig plaats. Praktisch om eenvoudig 
artikelen te pakken; het tweedelige openingssysteem met 
licht glijdende roldeuren. 

Voordelen
- beste kwaliteit: roldeuren en profielen

uit gecoat aluminimum, zij- wanden uit
vuurverzinkt,polyamide-gebrandlakte staalplaten

- regenwaterdicht
- cilinderslot vergrendeling
- eenvoudige bediening door

veerondersteuning
- 20 jaar garantie, details pagina 38

Zo mooi kan opslagruimte Zijn

zilVer meTal-
lic

donkergrijs- 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic

grootten (cm)

190

136

97

190

StoreMax®, grootte: 160, kleur: zilver metallic

levering

franco huis

SCHAppENSET
(alleen voor grootte 190)

2 vuurverzinkte staalplaten 
(72 x 24,5 cm), 4 dragers,  
2 schapstaanders

eXtra

toeBehoorWErkTuiG- 
HouDEr
aan de binnenkant van de 
zijwanden

de onderste roldeur van 
de storeMax® wordt bij 

het openen eveneens naar 
achteren geschoven. 

Wanneer u iets 
wilt weg gooien in 
uw afvalcontainer 
dan is het openen 
van de bovenste 
roldeur genoeg.

HoEkSCHAppENSET
(alleen voor grootte 120 & 160)

2 vuurverzinkte staalplaten (drie-
hoeksvorm) met schaphouders, 
5-voudig in hoogte verstelbaar,
naderhand eenvoudig zonder ge-
reedschap in te bouwen, naar keuze
links of rechts in te bouwen

eXtra

toeBehoor

TuSSENBoDEM
(alleen voor grootte 160 & 190)

2-delig, vuurverzinkte staalbodem
met schapsteunen, draaglast ca. 100
kg; ook als 2-delig schap te gebrui-
ken; 5-voudig in hoogte verstelbaar,
naderhand eenvoudig in te bouwen

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

Technische data als ookgedetailleerde informatie
vindt u op pagina 36-39

voorbeeld 2 
Gr. 160

voorbeeld 1 
Gr. 120

voorbeeld 3 
Gr. 190

grootte inhoud mogelijkheden

190 3 x 120 l afvalbakken of

3 x 240 l afvalbakken of

2 fietsen

voorbeelden  
bergingsmogelijkheden

grootte inhoud mogelijkheden

120 2 x 120 l afvalbakken

160 3 x 120 l afvalbakken of

2 x 240 l afvalbakken, dwars 22 
23

productvideo
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ExTrA 
ToEBEHoor

fiETSENHouDEr 
„bikeHolder“
(alleen voor grootte 190)

De grondplaat incl. verstelbare 
klembeugels worden tussen 2 schap-
staanders ingehangen en maakt het 
mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen; 
incl.  2 schapstaanders.

eXtra

toeBehoor

nooit meer

schilderen

Basis-

uitrusting

garantie

details: biohort.c

omJ a a r

Basis-

uitrusting



HighBoard

Multitalent voor het bewaren 
van spullen
De inzetmogelijkheden van de HighBoard zijn dankzij de 
vleugeldeuren en de dekselopening veelzijdig: geschikt als 
opbergkist voor kussen en tuinspullen of als aanvulling op 
uw outdoor-keuken -  alles is weersbestendig en ordelijk 
opgeborgen. Het edele design is door industrie-Designers 
ontworpen en is gegarandeerd  een highlight op uw terras.

Voordelen 
- deksel uit aluminium, poedergecoated
- zijwanden en deuren uit vuurverzinkt,

polyamide gebrandlakte staalplaten
- comfortable deksel- en deuropening met gasveer
- regenwaterdicht
- draaiknop cilinderslot (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde doorluchting
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- 20 jaar garantie, details pagina 38

HigHLigHt op Het terras

HighBoard, Grootte: 160, kleur: donkergrijs metallic
(met tussenbodem en werktuighouder als toebehoor)

grootten (cm)
deuropening: gr. 160: 141 x 98 cm (B x H),  
gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)

70160

118

84200

127

levering

franco huis

ExTrA 
ToEBEHoor

ExTrA 
ToEBEHoor

DEkSELopENEr 
Voor AfVALBAkkEN
praktisch voor het openen van 
afvalbakken.
Basisuitrusting: 3 stuks

TuSSENBoDEM
zilver metallic, 9-voudig verstelbaar. 
gemakkelijk in te bouwen (gebruik-
baar als bodem of als schappenset). 
Draagkracht 50 kg.

eXtra

toeBehoor
iNHANGzAk
wordt eenvoudig op het frame 
gelegd. De zak van zwart gevlochten 
polyester biedt veel opslagruimte 
Draagkracht max. 10 kg;

eXtra

toeBehoor

fiETSENHouDEr 
“bikeHolder”
(alleen voor grootte 200)

De grondplaat incl. verstelbare 
klembeugels worden in de zijwand 
ingebouwd en maakt het mogelijk  
2 fietsen optimaal te stallen.

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

DEkSELNET
voor het opbergen van kleine 
onderdelen. kan eenvoudig aan de 
binnenkant van de deksel worden 
aangebracht.

eXtra

toeBehoor

Technische data als ookgedetailleerde informatie
vindt u op pagina 36-39

grootte inhoud mogelijkheden

160 3 x 120 l afvalbakken  

200 3 x 120 l afvalbakken of

3 x 240 l afvalbakken of

2 volwassen fietsen 24 
25

WErkTuiGHouDEr
aan de binnenkant van de deur. 
Max. 3 werktuighouders per deur 
mogelijk. 

voorbeeld 1 
Gr. 160 
(halve schappenset met 2 planken 
diepte: 60 cm)

voorbeeld 2 
Gr. 200 
(met 240 l afvalbakken)

voorbeeld 3 
Gr. 200 
(met fietsenhouder “bikeholder”)

voorbeelden bergingsmogelijkheden

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor
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zilVer 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic

productvideo

160 200
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70160

83,5

grootten (cm)

84200

88,5

LoungeBox®

LoungeBox®, Grootte: 160, kleur: donkergrijs metallic

Deze designbox voldoet aan 
alle verwachtingen
De LoungeBox®  is de perfecte opbergmogelijkheid voor 
kussens en andere spullen, waarvoor verder geen plaats 
is. Door zijn aantrekkelijke design past hij op ieder terras.

Voordelen
- mooi design, afgeronde hoeken

- deksel uit aluminium, poedergecoated
- zijwanden uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte

staalplaten
- comfortable dekselopening met gasveer
- regenwaterdicht
- draaiknop cilinderslot (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde doorluchting
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- 20 jaar garantie, details pagina 38

Stijlvolle elegantie 

levering

franco huis

26 
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BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

DEkSELNET
voor het opbergen 
van kleine onderdelen. 
kan eenvoudig aan de 
binnenkant van de deksel 
worden aangebracht. 

iNHANGzAk
wordt eenvoudig op het 
frame gelegd. De zak van 
zwart gevlochten polyester 
biedt veel opslagruimte 
Draagkracht max. 10 kg;

GASVEEr
comfortabele deksel- 
opening met gasveer.

DrAAikNop 
CiLiNDErSLoT
incl. reservesleutel

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

productvideo
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Technische data als ook

gedetailleerde informatie

vindt u op pagina 36-39
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Hobbybox

De perfecte box voor buiten
Hij bergt eenvoudig alles op, waarvoor u geen bepaal-
de opbergplaats heeft. Ideaal om zitkussens, ligbedden, 
klapstoelen, speelgoed, sport- en campingartikelen op te 
bergen. 4 grootten, 5 kleuren – voldoet aan alle eisen. 
Door hoogwaardige materialen een duurzame 
oplossing.

Voordelen 
- stabiele, gladde deksel
- vuurverzinkt polyamide gebrandlakte staalplaten
- comfortable dekselopening met gasveer
- regenwaterdicht
- draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde doorluchting
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- 20 jaar garantie, details pagina 38

MOOI DESIGN EN EEN 
LANGE LEVENSDUUR

Technische data als ook

gedetailleerde informatie

vindt u op pagina 36-39

Hobbybox, grootte: 160HIGH, kleur: kwartsgrijs metallic

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

101

61

46

71

134 62
79181

71

79160

83

grootten (cm)

DEkSELNET
voor het opbergen 
vankleine onderdelen. 
kan eenvoudig aan de 
binnenkant van de deksel 
worden aangebracht. in 
de hobbybox 180 kunnen 
twee dekselnetten naast 
elkaar worden gemonteerd

GASVEEr
comfortabele dekselope-
ning met gasveer.

DrAAiGrEEp- 
CiLiNDErSLoT
incl. reservesleutel

eXtra

toeBehoor

productvideo

zilVer meTallic

Brons 
meTallic

donkergrijs 
meTallic

kwarTsgrijs 
meTallic

wiT

iNHANG- 
zAk
wordt eenvoudig op het 
frame gelegd. De zak van 
zwart gevlochten polyester 
biedt veel opslagruimte 
Draagkracht max. 10 kg;

eXtra

toeBehoor

levering

franco huis
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„op en top charmant“
Wat anderen luxe noemen is bij de CasaNova® als basisuitrusting 
inbegrepen. De basis is de unieke isolatie. Extra functies zoals de 
comfortabele gasveer aan de deur, zult u al snel niet meer willen 
missen. Het moderne ontwerp maakt het een echte eyecatcher.

Voordelen
- goed verwarmbaar door warmte-isolatie - ideaal voor het over- 
 winteren van uw planten U-Waarde zijwanden: 0,76 W/(m2k)
- Het dak kan met XPs-polystyreen platen extra geïsoleerd worden.
- draairichting rechts of links naar keuze
- hoogwaardig materiaal: Alu-profielen en sandwichpanelen

uit gegalvaniseerd, polymide gebrandlakte staalplaten met een
geïsoleerde kern van polystyreen (EPS20)

- geen zichtbare schroeven aan de buitenwanden
- onderhoudsvrij nooit meer schilderen!
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- grote keuze aan toebehoor
- modulair ontwerp voor eenvoudige montage m.b.v.

een gedetailleerde opbouwbeschrijving
- hoge stabiliteit: dak/-sneeuwdraagkracht tot

maximaal 215 kg/m2, (minus eventuele dakbegroeiing zoals
planten) stormvast (150 km/h, windkracht 12)

- 20 jaar garantie, details pagina 38

De unieke metalen DepenDance 
met geïsolieerDe zijwanDen

donkergrijs 
meTallic

zilVer- 
meTallic

dependance CasaNova®

Dependance CasaNova®, grootte 3 x 4, kleur: donkergrijs metallic
(met 2e. deurvleugel, Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als toebehoor)

Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: standaard deuren: 90 x 198 cm (B x H))

23
0

430

CasaNova® 
4 x 2

43
0

430

CasaNova® 
4 x 4

63
0

430

CasaNova® 
4 x 6

53
0

430

CasaNova® 
4 x 5

43
0

330

CasaNova® 
3 x 4

63
0

330

CasaNova® 
3 x 6

53
0

330

CasaNova® 
3 x 5

33
0

330

CasaNova® 
3 x 3

23
0

330

CasaNova® 
3 x 2

40

mm sterk

isolatiewanden
!

product video

levering

franco huis

ACryLGLAS 
roNDoM
zorgt voor voldoende daglicht.

ALu-  
BoDEMfrAME
Deze verleent de dependance 
ook zonder betonfundament de 
benodigde stabiliteit. Het frame 
moet hiervoor op een vlak grindbed 
worden geplaatst. De meegelever-
de bodemankers zorgen voor een 
stormzekere verankering. 

rEGENpijp
twee dakgoten met afvoerpijpen  
zorgen voor een vlotte afvoer van 
het regenwater.

roESTVrij STALEN
DEurGrEpEN
en cilinderslot incl. reservesleutel

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor ALu-  
BoDEMpLAAT
De hoogwaardige aluminium rib-
bel-bodem, bestaat afhankelijk van 
huisgrootte uit 4 - 12 platen incl. 
verbindingsprofiel. voor een optima-
le montage is het Alu-bodemframe 
noodzakelijk.

VoorBErEiD Voor 
BuiTENVErLiCHTiNG
Dit maakt uw CasaNova® tot een 
echte "highlight". De uitsparingen 
aan de voorzijde maken de inbouw 
van spots mogelijk (niet inbegrepen).

eXtra

toeBehoor

BASiS- 
uiTruSTiNG

eXtra

toeBehoor

ExTrA 
ToEBEHoor

SECTioNAAL roLDEur 
(MErk HörMANN)

voor degenen die hoge waarde aan comfort hech-
ten. 42 mm sterke lamellen zorgen voor stabiliteit en 
warmte-isolatie. Een geïntegreerde vingerbescher-
ming, een valbeveiliging en een optionele electrische 
aandrijving met afstandsbediening zijn slechts enkele 
van de vele voordelen van deze roldeur.  
kleur: zilver, roldeuropening: 237,5 x 200 cm (B x H))

ExTrA DEur (ingang aan de zijKant, 
met roeStVrij Stalen deurKlinK

De extra deur wordt i.p.v. een zijwand element 
ingebouwd en zorgt ervoor dat uw dependance van 
twee kanten bereikbaar is. De levering bestaat uit 
een roestvrij stalen deurklink, een cilinderslot, een 
gasveer en een extra drempel. 
grootte: 95 x 200 cm (B x H)

 ALuMiNiuM-DrAAikiEprAAM

Het hoogwaardige aluminium draaikiepraam met 
isolatieglas zorgt voor extra daglicht in de dependan-
ce (raamgrootte 83 x 65 cm, inbouwhoogte 119 cm 
tot onderkant raamlijst.) 

A

B

C

3 x 5 m 
kleur: donkergrijs metallic

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

eXtra

toeBehoor

A
B

C
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DE MONTAGE - snel en eenvoudig!
Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.

Variant 1
BIOHORT ALU-BODEM-
FRAME EN ALU-BODEM-
PLAAT OP SPLIT/kIEzEL
Met de Alu-bodemframe (toebehoor) 
kunt u de berging ook op een oneffen 
bodem opbouwen en stormzeker 
verankeren (bodemankers worden 
meegeleverd). De Alu-bodemplaat 
(toebehoor) dient (zoals afgebeeld) te 
worden ingebouwd.

Variant 2
BIOHORT ALU-BODEM- 
FRAME OP BETON- 
PLATEN
Een goede oplossing is ook in split (korrel 
2-5) of scherp zand gelegde betonplaten.
U kunt de berging op deze betonplaten
vastzetten.

Alu-bodem- 
frame 
(toebehoor) 

Alu-bodem- 
frame 
(toebehoor) 

Alu-bodem- 
plaat 
(toebehoor)

Bij alle fundamentsvarianten dient u te letten op een stormzekere bodemverankering (zie bovenstaande afbeeldingen). 

Variant 3
BETONFUNDAMENT
Een zekere variant is een betonplaat 
als fundament (voor maten zie fun-
dament). Daarmee creëert u een rechte 
droge ondergrond, waarop u de berging 
stormzeker kunt bevestigen. schroe-
ven en kunststof pluggen zitten in de 
basisuitrusting.

Folie

betonfundament

Maat voor fundament  

 (zie technische data pag. 34 - 37)

Grondschroef-fundament

BOUWPLAATS UITGRAVEN
Humuslaag met spade ca.10 cm ver-
wijderen en de boorgaten markeren.

GRONDSCHROEVEN 
INDRAAIEN
Gaten met de slagboormachine voor-
boren en de grondschroeven m.b.v. 
het handdraaiwerktuig in de grond 
draaien.

MONTAGEPLATEN
AANBRENGEN
Montageplaten met grondschroeven 
verbinden en waterpas leggen.

FRAME BEVESTIGEN
Het frame op zijn plaats leggen 
en met het bevestigings-  
materiaal vastschroeven.

MULTIPLEXPLATEN
BEVESTIGEN
Watervaste multiplexplaten er in leggen 
en bevestigen. (Desgewenst de meege-
leverde plastikfolie aanbrengen.)

BERGING OPBOUWEN
Het fundament is klaar. Er kan meteen 
met de opbouw van de berging  
worden begonnen.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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3 VARIANTEN VOOR EEN VEILIGE BEVESTIGING 
(aanbevelingen voor alle bergingen en tuinkasten)

Moderne fundamentbouw 
zonder beton
voor veel klanten is het een groot probleem een geschikt funda-
ment te maken omdat de ondergrond oneffen is of uit een helling 
bestaat. Daarbij komt nog dat een betonfundament meestal 
duurder is dan de tuinberging zelf en de aanleg rommel in de tuin 
veroorzaakt.

Een geniale oplossing daarvoor is het Biohort-grondschroef- 
fundament (patent aangevraagd)
- zeer geschikt voor oneffen ondergrond en hellingen tot ca. 10%
- weinig uitgraven, geen vorstvrije diepte benodigd, geen beton

storten en geen rommel
- optimale nivellering, absoluut stormzeker
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- is geschikt voor elke Biohort berging en tuinkast

Het grondschroef-fundamant is snel gemonteerd en meteen daarna 
kan met de montage van de berging worden begonnen. Het inno-
vatieve fundament bestaat uit hoogwaardige multiplexplaten op 
stabiele grondschroeven. Door gebruik van speciale adapters is het 
mogelijk oneffenheden en hellingen te overbruggen. Een geïn-
tegreerde waterbarrière garandeert de waterafvoer en voorkomt 
waterdoordringing in de berging. Deze optimale afstemming tussen 
de producten zorgt ervoor dat het grondschroef-fundament en de 
Biohort tuinberging een perfect geheel vormen.

Beter, sneller, goedkoper

Montageservice

op aanvraag  

www.biohort.com/

montageservice

Grondschroeven 
voor beste stormvastheid en 
stabiliteit 

speciaal ontwikkeld 
fundamentframe van 
aluminium

Mulitplexplaten 
hoogwaardig en 
watervast

Grondschroef fundament, grootte: H2

Afb. Grondschroef fundament, 
grootte H2: 

ge

en Beton

n o d i g !
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g
emo n t e e r d
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TECHNiSCHE DATA

HighLine®

AvantGarde®

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Verpakt in 4 - 5 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Verpakt in 5 dozen met foto opbouwbeschrijving.

grootte Buitenmaat* 
B x d x H (cm)

Binnenmaat 
B x d (cm)

Fundamentmaat 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs metallic

ean-code 
donkergrijs metallic

    avantgarde mit standaard deur

m 180 x 220 x 218** 172 x 172 177 x 177 136 9003414 25030 7 9003414 28030 4 9003414 27030 5
l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 165 9003414 25040 6 9003414 28040 3 9003414 27040 4

Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 203 9003414 25050 5 9003414 28050 2 9003414 27050 3
XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 242 9003414 25060 4 9003414 28060 1 9003414 27060 2

    avantgarde met dubbele deuren

l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 175 9003414 25049 9 9003414 28049 6 9003414 27049 7
Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 213 9003414 25059 8 9003414 28059 5 9003414 27059 6

XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 252 9003414 25069 7 9003414 28069 4 9003414 27069 5

grootte Buitenmaat* 
B x d x H (cm)

Binnenmaat 
B x d x H (cm)

Fundamentmaat 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs metallic

ean-code 
donkergrijs metalllic

    Highline® met standaard deuren

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 176 9003414 83020 2 9003414 88020 7 9003414 84020 1
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 202 9003414 83030 1 9003414 88030 6 9003414 84030 0
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 228 9003414 83040 0 9003414 88040 5 9003414 84040 9
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 251 9003414 83050 9 9003414 88050 4 9003414 84050 8
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 280 9003414 83060 8 9003414 88060 3 9003414 84060 7

   Highline® met dubbele deuren

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 186 9003414 83029 5 9003414 88029 0 9003414 84029 4
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 212 9003414 83039 4 9003414 88039 9 9003414 84039 3
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 237 9003414 83049 3 9003414 88049 8 9003414 84049 2
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 261 9003414 83059 2 9003414 88059 7 9003414 84059 1
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 290 9003414 83069 1 9003414 88069 6 9003414 84069 0

Toebehooor in de desbetreffende grootte ean-code M ean-code L ean-code xL ean-code xL

alu-bodemframe 9003414 41031 2 9003414 41041 1 9003414 41051 0 9003414 41061 9

alu-bodemplaat 9003414 48031 5 9003414 48041 4 9003414 48051 3 9003414 48061 2
grondschroef-fundament 9003414 43446 2 9003414 43458 5 9003414 43468 4 9003414 43478 3
Let op: slagboormachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort
Boor 40 x 600 mm voor sds-maX opname Ø 18 mm 9003414 43410 3

Toebehooor in de desbetreffende grootte ean-code 90 ean-code 150 ean-code 230

alu-bodemframe 9003414 41011 4 9003414 41010 7 9003414 41080 0

alu-bodemplaat 9003414 48011 7 9003414 48010 0 9003414 48080 3

grondschroef-fundament 9003414 43482 0 9003414 43401 1 9003414 43436 3

Let op: slagboormachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort

Boor 40 x 600 mm voor sds-maX opname Ø 18 mm 9003414 43410 3

Toebehooor in de desbetreffende grootte ean-code H1 ean-code H2 ean-code H3 ean-code H4 ean-code H5

alu-bodemframe 9003414 41022 0 9003414 41041 1 9003414 41042 8 9003414 41051 0 9003414 41062 6

alu-bodemplaat 9003414 48022 3 9003414 48041 4 9003414 48042 1 9003414 48051 3 9003414 48062 9
grondschroef-fundament 9003414 43452 3 9003414 43458 5 9003414 43463 9 9003414 43468 4 9003414 43473 8
Let op: slagboormachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort
Borer 40 x 600 mm voor sds-maX opname Ø 18 mm 9003414 43410 3

Toebehoor in de desbetreffende kleur ean-code zilver-metallic ean-code kwartsgrijs metallic ean-code donkergrijs metallic

extra deur met roestvrij stalen deurklink 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
regenpijp-set 9003414 83518 4 9003414 88518 9 9003414 84518 3
werktuighouder voor deur, 2 stuks 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen 9003414 45010 3

24,5 x 72 cm:  4 schappen 9003414 45020 2

43,5 x 72 cm:  2 schappen 9003414 45030 1

schapstaander  2 stuks 9003414 46020 1

gereedschaphouder 4 stuks 9003414 47020 0

klaptafel 9003414 40011 5

Hakenset (bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails voor de bevestiging) 9003414 47070 5

inhangzak met wandrails 9003414 47071 2

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen 9003414 45010 3
24,5 x 72 cm: 4 schappen 9003414 45020 2
43,5 x 72 cm: 2 schappen 9003414 45030 1

schapstaander 2 stuks 9003414 46021 8
gereedschaphouder 4 stuks 9003414 47020 0
klaptafel 9003414 40011 5

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen 9003414 45010 3
24,5 x 72 cm: 4 schappen 9003414 45020 2
43,5 x 72 cm: 2 schappen 9003414 45030 1

schapstaander  2 stuks 9003414 46021 8
gereedschaphouder 4 stuks 9003414 47020 0
klaptafel 9003414 40011 5

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

Fietshouder „bikemax“ 185 cm 1 stuk 9003414 49011 6
2 stuks 9003414 49021 5

Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen 9003414 49012 3
oprijplaat (alleen bij dubbele deuren  en bodemframe bruikbaar) 9003414 41000 8
Hakenset (een combi, steel- en schephaak) 9003414 47070 5

inhangzak met wandrails 9003414 47071 2

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

Fietshouder „bikemax“ 1 stuk 9003414 49011 6
2 stuks 9003414 49021 5

Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen 9003414 49012 3
oprijplaat (alleen bij dubbele deuren en bodemframe bruikbaar) 9003414 41000 8
Hakenset (een combi, steel- en schephaak) 9003414 47070 5
inhangzak met wandrails 9003414 47071 2

Toebehoor in de desbetreffende kleur ean-code
zilver metallic

ean-code
kwartsgrijs metallic

ean-code
donkergrijs metallic

extra deur met roestvrij stalen deurklink 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
regenpijp-set 9003414 44022 7 9003414 44082 1 9003414 44062 3
werktuighouder voor deur, 2 stuks 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4

Europa

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt Verpakt in 3 - 4 dozen met foto opbouwbeschrijving.

grootte Buitenmaat*  
B x d x H (cm)

Binnenmaat* 
B x d x H (cm)

 Fundament- 
maat B x d (cm)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs 

metallic

ean-code 
donkergrijs 

metalllic

ean-code 
donkergroen

1 172 x 84 x 196** 150 x 78 x 188** 155 x 83 81 9003414 29010 5 9003414 22010 2 9003414 24010 0 9003414 23010 1

2 172 x 156 x 196** 150 x 150 x 188** 155 x 155 106 9003414 29020 4 9003414 22020 1 9003414 24020 9 9003414 23020 0

3 244 x 156 x 203** 222 x 150 x 195** 227 x 155 129 9003414 29030 3 9003414 22030 0 9003414 24030 8 9003414 23030 9

4 244 x 228 x 203** 222 x 222 x 195** 227 x 227 155 9003414 29040 2 9003414 22040 9 9003414 24040 7 9003414 23040 8

5 316 x 228 x 209** 294 x 222 x 202** 299 x 227 187 9003414 29050 1 9003414 22050 8 9003414 24050 6 9003414 23050 7

6 244 x 300 x 203** 222 x 294 x 195** 227 x 299 180 9003414 29060 0 9003414 22060 7 9003414 24060 5 9003414 23060 6

7 316 x 300 x 209** 294 x 294 x 202** 299 x 299 220 9003414 29070 9 9003414 22070 6 9003414 24070 4 9003414 23070 5

2a 244 x 84 x 203** 222 x 78 x 195** 227 x 83 103 9003414 29080 8 9003414 22080 5 9003414 24080 3 9003414 23080 4

4a 316 x 156 x 209** 294 x 150 x 202** 299 x 155 151 9003414 29090 7 9003414 22090 4 9003414 24090 2 9003414 23090 3

Toebehoor in de desbetreffende kleur ean-code zilver-metallic ean-code kwartsgrijs metallic ean-code donkergrijs metallic ean-code donkergroen

raamelement 9003414 43060 0 9003414 43080 8 9003414 43050 1 9003414 43040 2

regenpijpset  
incl. bevestigingsmateriaal

9003414 44070 8 9003414 44080 7 9003414 44050 0 9003414 44040 1

afdak voor de grootten
2/3/4a (B 150 x d 156 cm)

9003414 42019 9 9003414 42012 0 9003414 42014 4 9003414 42040 3

4/5 (B 150 x d 228 cm) 9003414 42029 8 9003414 42022 9 9003414 42024 3 9003414 42050 2

6/7 (B 150 x d 300 cm) 9003414 42039 7 9003414 42032 8 9003414 42034 2 9003414 42060 1

grootte
ean-code 

Alu-bodemframe
ean-code 

Alu-bodemframe
ean-code  

Grondschroeffundament

1 9003414 41010 7 9003414 48010 0 9003414 43401 1

2 9003414 41020 6 9003414 48020 9 9003414 43406 6

3 9003414 41030 5 9003414 48030 8 9003414 43412 7

4 9003414 41040 4 9003414 48040 7 9003414 43418 9

5 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

6 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

7 9003414 41070 1 9003414 48070 4 9003414 43430 1

2a 9003414 41080 0 9003414 48080 3 9003414 43436 3

4a 9003414 41090 9 9003414 48090 2 9003414 43442 4

Let op: slagboormachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijg-
baar bij Biohort

boor Ø 40 x 600 mm voor sds-maX opname Ø 18 mm 9003414 43410 3

Toebehoor uit vuurverzinkt staal ean-code

schappenset 24,5 x 72 cm:

2 schappen 9003414 45010 3

4 schappen 9003414 45020 2

schappenset 43,5 x 72 cm:

2 schappen 9003414 45030 1

schapstaander 2 stuks 9003414 46020 1

gereedschaphouder  4 stuks 9003414 47020 0

Fietshouder„bikemax“ (l=173 cm):

1 stuk 9003414 49010 9

2 stuks 9003414 49020 8

Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen 9003414 49012 3

oprijplaat (alleen bij bodemframe) 9003414 41000 8

klaptafel 9003414 40011 5

Hakenset 9003414 47070 5

inhangzak met wandrails 9003414 47071 2

34 
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Verpakt in 1  of 2 dozen met foto-opbouwbeschrijving.

Tuinkast

grootte
Buitenmaat 

B x d x H (cm)
Binnenmaat 

B x d x H (cm)
Fundamentmaat 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs metallic

ean-code 
donkergrijs metallic

ean-code 
donkergroen

90   93 x 83 x 182,5   88 x 78 x 177   93 x 83 52 9003414 34030 5 9003414 30030 9 9003414 31030 8 9003414 33030 6

150 155 x 83 x 182,5 150 x 78 x 177 155 x 83 88 9003414 34010 7 9003414 30010 1 9003414 31010 0 9003414 33010 8

230 227 x 83 x 182,5 222 x 78 x 177 227 x 83 110 9003414 34080 0 9003414 30080 4 9003414 31080 3 9003414 33080 1
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andere varianten en toebehoor vindt u in een separate brochure* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

dependance 
„CasaNova®“

Verpakking: grootte 120/160: 1 doos / grootte 190: 2 dozen – met foto-opbouwbeschrijving

grootte
Buitenmaat 
B x d x H (cm)

Binnenmaat 
B x d (cm)

Volume 
(l)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs metallic

ean-code 
donkergrijs metalllic

120 117 x 73 x 109 114 x 62 740 41 9003414 72060 2 9003414 70060 4 9003414 73060 1
160 163 x 78 x 120 160 x 67 1200 60 9003414 72010 7 9003414 70010 9 9003414 73010 6
190 190 x 97 x 136 188 x 86 2080 76 9003414 72020 6 9003414 70020 8 9003414 73020 5

Toebehoor voor grootte maat (cm) ean-code

Hoekschappenset (driehoek) 120/160 zijlengte = 54 9003414 74010 5
Tussenbodem, incl. 4 steunen 160 B 160 (2 x 80) x d 59,5 9003414 75010 4
Tussenbodem, incl. 8 steunen 190 B 187 (2 x 93,5) x d 74,5 9003414 75020 3
schappenset incl. 2 schapstaanders  190 B 72 x d 24,5 9003414 74020 4
Fietsenhouder “bikeHolder” 190 9003414 74030 3

grootte inhoud mogelijkheden

190 3 x 120 l afvalbakken of
190 3 x 240 l afvalbakken of
190 2 volwassen fietsen

voorbeelden  
bergingsmogelijkheden

grootte inhoud mogelijkheden

120 2 x 120 l afvalbakken
160 3 x 120 l afvalbakken of
160 2 x 240 l afvalbakken, dwars

StoreMax®

Verpakt in 1 - 2 dozen met foto opbouwbeschrijving.

grootte
Buitenmaat (deksel) 

B x d x H (cm)
Binnenmaat* 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

  Volume 
(l)

ean-code 
wit

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs metallic

ean-code 
donkergrijs metalllic

160 160 x 70 x 83,5 159 x 66 x 77 43 850 9003414 61065 1 9003414 64065 8 9003414 68065 4 9003414 65065 7
200 200 x 84 x 88,5 199 x 80 x 81 58 1400 9003414 61075 0 9003414 64075 7 9003414 68075 3 9003414 65075 6

Toebehoor voor grootte maat (cm) ean-code 

dekselnet voor alle grootten B 67 x d 25 9003414 67010 5
inhangzak, type B 160 B 54,5 x d 50 x H 20 cm 9003414 67071 6
 inhangzak, type c 200 B 68,5 x d 67 x H 20 cm 9003414 67072 3

LoungeBox®

Verpakt in 2 dozen met foto opbouwbeschrijving.

grootte
Buitenmaat 

B x d x H (cm)
Binnenmaat 

B x d x H (cm)
gewicht 

(kg)
Volume 

(l)
ean-code 

wit
ean-code 

zilver-metallic
ean-code 

kwartsgrijs metallic
ean-code 

donkergrijs metalllic

160 160 x 70 x 118 156 x 62 x 113 67 1150 9003414 71015 3 9003414 72015 2 9003414 70015 4 9003414 73015 1
200 200 x 84 x 127 195 x 76 x 120 95 2150 9003414 71025 2 9003414 72025 1 9003414 70025 3 9003414 73025 0

voorbeelden  
bergingsmogelijkheden

HighBoard

Toebehoor in de desbetreffende kleur ean-code wit ean-code zilver-metallic ean-code kwartsgrijs metallic ean-code donkergrijs metallic

werktuighouder voor deur, 2 stuks 9003414 47061 3 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4

Toebehoor voor grootte maat (cm) ean-code

dekselnet voor alle grootten B 67 x d 25 9003414 67010 5
Tussenbodem, 4-delig 160 B 78 x d 30 9003414 75015 9 
Tussenbodem, 2-delig 200 B 97 x d 74 9003414 75025 8
inhangzak, type B 160 B 54,5 x d 50 x H 20 cm 9003414 67071 6
inhangzak, type c 200 B 68,5 x d 67 x H 20 cm 9003414 67072 3
Fietsenhouder “bikeHolder” 200 9003414 49012 3

grootte inhoud mogelijkheden

160 3 x 120 l afvalbakken  
200 3 x 120 l afvalbakken of

grootte inhoud mogelijkheden
200 3 x 240 l afvalbakken of
200 2 volwassen fietsen
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Toebehoor maat (cm) ean-code

alu-bodemframe B 117 x d 198 x H 33 cm 9003414 41033 6

alu-bodemplaat B 109 x d 190 9003414 48033 9
schappensysteem, uitschuifbaar B 43 x d 150 x H 5 cm 9003414 45011 0
Fietsenhouderset, uitschuifbaar 1-stuk-verpakking 9003414 49013 0

Verpakt in 3 dozen met foto opbouwbeschrijving.

MiniGarage

Buitenmaat 
B x d x H (cm)

Binnenmaat 
B x d x H (cm)

Fundamentmaat 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
donkergrijs metallic

122 x 203 x 145 117 x 195 x 137 122 x 203 72 9003414 55030 8 9003414 56030 7

Verpakt in een doos met foto opbouwbeschrijving.

grootte
Buitenmaat 

(deksel) 
B x d x H (cm)

Binnenmaat* 
B x d x H (cm)

gewicht 
(kg)

  Volume 
(l)

ean-code 
wit

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
kwartsgrijs 

metallic

ean-code 
donkergrijs 

metallic

ean-code 
brons metalllic

100 101 x 46 x 61 92 x 37,5 x 56 17 195  9003414 61010 1  9003414 64010 8  9003414 68010 4  9003414 65010 7  9003414 62010 0

130 134 x 62 x 71 125 x 53,5 x 66 26,5 460  9003414 61040 8  9003414 64040 5  9003414 68040 1  9003414 65040 4  9003414 62040 7

160HigH 160 x 79 x 83 151 x 70,5 x 78 38,5 830  9003414 61060 6  9003414 64060 3  9003414 68060 9  9003414 65060 2  9003414 62060 5

180 181 x 79 x 71 172 x 70,5 x 66 41 800  9003414 61030 9  9003414 64030 6  9003414 68030 2  9003414 65030 5  9003414 62030 8

Toebehoor maat B x d x H (cm)  voor grootte ean-code

dekselnet B 67 x d 25 voor alle grootten 9003414 67010 5

inhangzak, type a 67 x 34 x 20 gr. 100, 160,180 9003414 67070 9

inhangzak, type B 54,5 x 50 x 20 gr. 130 9003414 67071 6

inhangzak, type c 68,5 x 67 x 20 gr. 160, 180 9003414 67072 3

Hobbybox

grootte
Buitenmaat* 

B x d x H (cm)
Binnenmaat (zonder dakstaanders) 

B x d x H (cm)
Fundamentmaat 

B x d(cm)
gewicht 

(kg)
 draai-
richting

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
donkergrijs metalllic

3 x 2 330 x 230 x 250** 292 x 192 x 229 304 x 204 510 rechts 9003414 51010 4 9003414 52010 3

3 x 3 330 x 330 x 250** 292 x 292 x 229 304 x 304 630 rechts 9003414 51011 1 9003414 52011 0

3 x 4 330 x 430 x 250** 292 x 392 x 229 304 x 404 750 rechts 9003414 51012 8 9003414 52012 7

3 x 5 330 x 530 x 250** 292 x 492 x 229 304 x 504 870 rechts 9003414 51013 5 9003414 52013 4

3 x 6 330 x 630 x 250** 292 x 592 x 229 304 x 604 990 rechts 9003414 51018 0 9003414 52018 9

4 x 2 430 x 230 x 250** 392 x 192 x 224 404 x 204 650 rechts 9003414 51020 3 9003414 52020 2

4 x 4 430 x 430 x 250** 392 x 392 x 224 404 x 404 890 rechts 9003414 51022 7 9003414 52022 6

4 x 5 430 x 530 x 250** 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 rechts 9003414 51023 4 9003414 52023 3

4 x 6 430 x 630 x 250** 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 rechts 9003414 51028 9 9003414 52028 8

Verdere iFormatie

opBErGMoGELijkHEDEN Voor fiETSEN

Biohort biedt verschillende mogelijkheden om uw fietsen optimaal te bewaren. 
Een extra fietsen-flyer geeft u meer informatie hierover. Geïnteresseerd?  
Dan stuur vandaag nog uw aanvraag via www.blokhutwinkel.nl

pAkkET-Box · ieder pakket zeker geleverd - 24 uur per dag

U bent overdag niet thuis maar u wenst toch pakketten in ontvangst te nemen? Plaats 
de PAkkEt-BOX voor uw huisdeur en de rest doet de Box voor u. Alle pakketdienstbe-
drijven kunnen uw pakket erin doen en de Box weer afsluiten. Indien u géén pakket 
verwacht ,kan de Box natuurlijk ook als normale opbergbox voor uw spullen fungeren. 
Pakket-Box: eenvoudige bediening en een diefstalzekere uitvoering gecombineerd met 
een stijlvolle uitvoering. Details vindt u onder www.biohort.com/pakket-box.

HEEfT u NoG VrAGEN? op www.biohort.com vindt u
- opbouwbeschrijvingen om te downloaden
- antwoorden op de meest gestelde vragen
- adviescoach
- maten, technische details
- online-configurator „Biohort in mijn tuin“
- dealerzoekmogelijkheden

24h

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt Verpakt in een doos met foto opbouwbeschrijving.

grootte
Buitenmaat*  

B x d x H (cm)
Binnenmaat 
B x d (cm)

Fundamentmaat 
B x d x H (cm)

Volume 
(m3)

ruimte- 
meter

gewicht 
(kg)

ean-code 
zilver-metallic

ean-code 
donkergrijs metalllic

150 157 x 102 x 199** 142 x 70 155 x 83 2,1 1,8 40 9003414 35010 6 9003414 37010 4
230 229 x 102 x 199** 214 x 70 227 x 83 3,1 2,7 47 9003414 35020 5 9003414 37020 3

WoodStock®

Toebehoor voor grootte ean-code

deurenpakket, incl. beslag, zilver metallic 150 9003414 35001 4

deurenpakket, incl. beslag, donkergrijs metallic 150 9003414 37001 2

deurenpakket, incl. beslag en twee smalle 
voorwanden, zilver metallic 230 9003414 35002 1

deurenpakket, incl. beslag en twee smalle 
voorwanden, donkergrijs metallic 230 9003414 37002 9

Toebehoor voor grootte ean-code

alu- bodemplaat 150 9003414 48010 0

alu- bodemplaat 230 9003414 48080 3

achterwand, zilver metallic 150 9003414 35012 0

achterwand, donkergrijs metallic 150 9003414 37012 8

achterwand, zilver metallic 230 9003414 35022 9

achterwand, donkergrijs metallic 230 9003414 37022 7



Het beste materiaal;  
levenslang onderhoudsvrij!

Biohort gebruikt voor haar producten alleen de 
beste kwaliteit. voor de gelakte onderdelen zijn 
dit vuurverzinkte staalplaten met een dikke 
zinklaag van min. 150 g/m2 en een extra polyami-
de gebrandlakte laag. Op deze hoogwaardige 
staalplaten van gerenomeerde staalfabrieken uit 
duitsland en Oostenrijk, vertrouwen ook vooraan-
staande autofabrikanten. Daarom geeft Biohort 
met een gerust geweten een garantie van 20 
jaar tegen corrosie. voorwaarde hiervoor is dat in 
de berging geen agressieve stoffen ( zoals chloor 
en zout) worden opgeslagen en dat de schade niet 
veroorzaakt is door strooizout of dat de berging in 
de buurt staat van de zee (zoutwater of zand-
houdende lucht kunnen een agressieve werking 
hebben op het metaal). 
details onder www.biohort.com.

Kwaliteit en garantie

   STABiLiTEiT

In vergelijking tot goedkope aanbieders vertonen de Biohort ber-
gingen, door de dubbele staaldikte, een hogere stabiliteit  (sneeuw-
draagkracht: 150 kg/m2). Een wetenschappelijke test in de wind-
kabine van de techn. universiteit van Wenen heeft bevestigd dat de 
bergingen van Biohort stand houden tot windstoten van 150 km/h 
(windkracht 12). Goede profielen en de verwerking van roest vrij 
stalen schroeven dragen hier tevens aan bij.

VEiLiGHEiD/BETrouW- 
 BAArHEiD: VErGrENDELiNG 
 MET CiLiNDESLoT

Een 2-voudige resp.3-voudige stalen  
vergrendeling voorkomt ongewenste 
toegang. De totale metaalconstructie is 
onder toezicht van de hoogste Oostenrijk-
se kwaliteitsstandaards uitgevoerd.

 SCHroEVEN VAN roEST Vrij STAAL

Discounters gebruiken schroeven en platen vervaardigd uit ge-
galvaniseerd metaal, die na enkele jaren gaan roesten. Biohort 
vertrouwt op compromisloze kwaliteit: alle metalen delen zijn 
vuurverzinkt (= zeer dikke beschermende zinklaag) en schroeven/
moeren en beslag zijn gemaakt van roestvrij staal.
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10 µm polyester 
ingebrand lak

5 µm primer

1 µm voorbehandeling

150g/m2 vuurverzinkt

De foto toont een berging HighLine®

tijdrovend schilderen in uw vrije tijd 
kost geld en zenuwen.

Op vochtige plekken kan hout al 
na een paar jaar gaan rotten.

Hout „werkt“. De gevolgen hiervan zijn vastgelopen 
deuren en spanningsscheuren.

Geschilderde en gebeitste houten oppervlakken 
moeten herhaaldelijk worden behandeld.  
Onbehandeld hout wordt snel lelijk.

Hout brandt gemakkelijk. Om deze reden zijn hout 
en plastic vaak op campingplaatsen verboden.

METAAL

METAAL - ideaal Voor BuiTengeBruik

SerVice

le
vering

franco huis          LEVEriNG Vrij HuiS

klaar voor verzending binnen 2 tot 4 werkdagen!  
Wij leveren direct aan u thuis (tot aan de stoeprand) / vaste land.  
Het afleveradres moet met een 38 t- vrachtwagen bereikbaar zijn.

       BioHorT kLEurEN  · www.BioHorT.com/ dealer zoeken

productkleuren in de folder kunnen uit druktechnische redenen afwijken van de daad-
werkelijke productkleuren. De gebruikte kleuren zijn speciaal voor Biohort vervaardigd en 
komen niet overeen met een rAL-Nummer. Aangezien alle Biohort-dealers over kleurmon-
sters beschikken, raden wij aan deze voor aanschaf te bekijken. Dealers bij u in de buurt 
vindt u m.b.v. de functie „dealer zoeken“ onder www.biohort.com

       opBouWSErViCE · eenVoudig en gemakkelijk

Wanneer u geen tijd of zin heeft om uw Biohort berging zelf op te bouwen, staat 
onze montagepartner graag tot uw beschikking. Montageprijzen op aanvraag.

Voor bergingen,

die het gehele jaar

buiten staan, 

is metaal duidelijk

de beste keuzel!

HOuT

Nooit meer schilderen – Besteedt u waardevolle 
vrije tijd aan de belangrijke dingen in het leven.

Door verzinking en een duurzame laklaag bruikbaar 
voor generaties. 20 jaar garantie!

Het kwaliteitsstaal van Biohort is ook na jaren nog 
vormvast en passend.

De kleur van de gelakte staalplaten blijft jaren mooi 
en kan gemakkelijk worden gereinigd (zelfs met een 
hogedrukreiniger).

De vuurverzinkte,polyamide gebrandlakte staalplaten 
van Biohort zijn brandveilig   
EN 13501-1 (klasse „A1“).

38 
39

H
IG

H
LIN

E
®

A
v

A
N

tG
A

rD
E

®
EU

rO
PA

tU
IN

k
A

st
W

O
O

D
stO

C
k

®
M

IN
IG

A
rA

G
E

H
IG

H
BO

A
rD

stO
rEM

A
X

®
LO

U
N

G
EBO

X
®

H
O

BBy
BO

X
G

rO
N

D
sC

H
rO

Ef- 
fU

N
D

A
M

EN
t

C
A

sA
N

O
v

A
®

tEC
H

N
IsC

H
E 

D
A

tA

garantie

details: biohort.c

omJ a a r

nooit meer

schilderen



AvantGarde®

past uitstekend bij de moderne  
architectuur en biedt u levens-
lang plezier: verkrijgbaar in 4 
grootten en 3 kleuren - zilver metal-
lic,kwartsgrijs metallic en donker-
grijs metallic

HighLine®

De ultimatieve berging, die ook 
voor wat betreft zekerheid en 
functionaliteit aan alle wensen 
voldoet: verkrijgbaar in 5 grootten 
en 3 kleuren - zilver metallic, kwarts-
grijs metallic en donkergrijs metallic

Tuinkast
Waar ruimte schaars is,toont zij 
haar waarde – in de tuin, op het 
terras, in de garage: verkrijgbaar 
in 3 grootten en 4 kleuren - zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic, don-
kergrijs metallic en donkergroen

Hobbybox
Hij bergt alles eenvoudig op, 
waarvoor u geen specifieke 
opbergplaats heeft: verkrijgbaar in 
4 grootten en 5 kleuren - wit, zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic, don-
kergrijs metallic en brons-metallic

WoodStock®

Brandhoutopslag en tuinkas-
tin één, ook voor eenvoudige 
muurmontage geschikt: verkrijg-
baar in 2 grootten en 2 kleuren 
- zilver metallic en donkergrijs
metallic

MiniGarage
Multifunctionele ruimtebespaarder 
waarvoor u geen vergunning 
nodig heeft: verkrijgbaar in 2 
kleuren - zilver metallic en donker-
grijs metallic

HighBoard
Het perfecte Multitalent voor 
het bewaren van spullen: ver-
krijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren 
- wit, zilver metallic, kwartsgrijs
metallic en donkergrijs metallic

StoreMax®

Met zijn functioneel design 
biedt de StoreMax® maximale 
opbergruimte op weinig plaats: 
verkrijgbaar in 3 grootten en 3 
kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs 
metallic en donkergrijs metallic

LoungeBox®

De Design-Box voldoet aan alle 
eisen - een sieraad voro uw 
terras of tuin: verkrijgbaar in 2 
grootten en 4 kleuren - - wit, zilver 
metallic, kwartsgrijs metallic en 
donkergrijs metallic

dependance  
„CasaNova®“
De eerste geïsoleerde  
dependance: 
verkrijgbaar in 9 grootten en  
2 kleuren - zilver metallic en  
donkergrijs metallic

Europa
Alles op orde en levenslang on-
derhoudsvrij met de Biohort-klas-
sieker: verkrijgbaar in 9 grootten en 
4 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs 
metallic, donkergrijs metallic en 
donkergroen
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Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden
tel.: +4372827788-0, fax-DW: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com
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