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OVER LUGARDE
Al meer dan 40 jaar ontwerpt en produceert Lugarde tuinhuizen, blokhutten, veranda's, carports,
houten garages, priëlen en recreatiewoningen. Wij bieden een grote variëteit aan modellen en
afmetingen, met veel ruimte voor uw eigen wensen. In heel Nederland kunt u bij Lugarde dealers
terecht om de tuinhuizen en blokhutten te bekijken.
Hoogwaardige kwaliteit
Lugarde biedt hoogwaardige kwaliteit tegen een nette
prijs. Wij hebben een eigen fabriek en een eigen ontwerpen tekenafdeling, wat een grote mate van flexibiliteit geeft.
Hierdoor waarborgen wij een uitstekende kwaliteit en
kunnen we voldoen aan uw specifieke wensen.
Voordelen
Bij Lugarde kunt u terecht voor standaardproducten en
maatwerk, waarbij wij aantrekkelijke prijzen hanteren voor
maatwerk. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend te
noemen. Verder biedt Lugarde diverse voordelen, zoals
standaard dubbelglas, dakbedekking inbegrepen in de
prijs, diverse gratis opties, kosteloze bezorging (met
uitzondering van de eilanden) en eenvoudige montage.
Ook staat service bij ons hoog in het vaandel. Bovendien
heeft u op Lugarde producten vijf jaar garantie op
fabricage- en constructiefouten.

Sterk hout
Lugarde gebruikt eersteklas vurenhout, dat afkomstig is
uit de Noordelijk gelegen landen waar het klimaat koud is
en bomen langzaam groeien. Hierdoor zitten de jaarringen
korter op elkaar, wat het hout stabieler maakt. Al ons hout
wordt in speciale droogkamers teruggedroogd tot circa
14-16% vochtigheid. Daardoor wordt de krimp van het
hout beperkt.
Duurzaam
Alle leveranciers van ons hout zijn PEFC en FSC gecertificeerd. Tevens is het onze missie om onze producten
geheel recyclebaar op te leveren. Het afvalhout en zaagsel
beperken wij tot een absoluut minimum. Tevens wordt dit
afvalhout en zaagsel hergebruikt voor andere doeleinden.

Levering altijd wegkant: alle producten van Lugarde worden uitsluitend wegkant geleverd. • Maten: de maten genoemd in deze brochure zijn ca. maten.
Garantie en reclamatie: Lugarde geeft 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 toegestaan modellen van tuinhuizen, blokhutten, veranda’s, bouwsystemen, bouwtekeningen,
foto’s en/of tekst uit deze brochure of onze websites geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verveelvoudigen, of te gebruiken op welke wijze dan ook
zonder schriftelijke toestemming van Lugarde. • Lugarde ® en het prima 3=1 systeem zijn geregistreerde handelsmerken. Het prima 3=1 systeem is eigendom van Lugarde ® / Wuestman BV. Patent pending ep 1.387.912 • Alle bestellingen die geplaatst worden bij Lugarde BV, gebaseerd op deze brochure,
vallen onder de algemene voorwaarden en condities van Lugarde. Deze algemene voorwaarden en condities zijn te vinden op onze websites. • Prijs, modelen materiaalwijzigingen en drukfouten onder voorbehoud. Uitgave brochure 2020/2021
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Onze bouwsystemen
Prima 3 = 1 systeem
• Ontwikkeld en gepatenteerd door Lugarde.
• Wanden worden zonder spijkers of schroeven in de

•

•

•
•

wanden pre-gefabriceerd worden in onze fabriek.
Wandpanelen zitten tussen palen waardoor er een
modern ogende constructie ontstaat.
Mix and match systeem! U bepaalt welke panelen
en/of welke houtsoorten u wilt.

4 | www.lugarde.nl

Piramidedak

Platdak

Zadeldak

Asymmetrisch dak

Platdak

Zadeldak

Lessenaarsdak Asymmetrisch

Pagina's 100 - 147

spijkers en schroeven worden opgestapeld.
De kruisverbinding zorgt voor een zeer sterke
verbinding waardoor dit systeem vele mogelijkheden
kan bieden qua maatvoering en design.
De 68 mm wanddikte heeft een dubbele veer
en groef voor een nog hogere stabiliteit.

Panelensysteem
• Snel en eenvoudig te monteren doordat alle

Platdak

Pagina's 64 - 81

de palen geschoven waarbij de aluminium strip die
in de sleuven wordt geschoven zorgt voor een solide
constructie.
Strak, modern en toch een zeer robuuste look.

Blokhut systeem
• Houtstapelbouw waarbij de wanddelen zonder
•

Pagina's 16 - 63

hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders hebben
een aluminium binnenkern waardoor de constructie
bijzonder stabiel is.
Strakke hoeken voor een moderne look.

Pro Systeem
• Robuuste gelamineerde palen van 14x14 cm.
• Wanddelen worden zonder spijkers en schroeven in

•

Daken

Pagina's 148 - 171

Platdak

Wanddikte

Vormen

28 mm

Mogelijke maten

Luifel

Breedte in stappen van 60 cm: 120 cm, 180 cm... t/m 360 cm*
*Groter dan 360 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)

Diepte max. 360 cm

• Voorluifel
• Zijluifel
Tevens is het bij een plat

Rechthoek

Vierkant

Vijfhoek

Achthoek*
44 mm

*Achthoek heeft vaste maten zie voor meer informatie pagina 58

Breedte in stappen van 60 cm: 120 cm, 180 cm... t/m 540 cm*

dak mogelijk een meer of

*Groter dan 540 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)

minder diepere luifel dan

Diepte max. 420 cm

het tuinhuis te kiezen.

Breedte in stappen van 50 cm: 100 cm, 150 cm... t/m 2988 cm
28 mm

Diepte (platdak) max. 436 cm
Diepte (zadeldak) max. 586 cm

• Voorluifel
• Zijluifel
• Inpandige luifel

Rechthoek

Vierkant

Breedte in stappen van 50 cm: 100 cm, 150 cm... t/m 2988 cm
44 mm

Diepte (platdak) max. 436 cm
Diepte (zadeldak) max. 586 cm

Alleen mogelijk bij
28 mm

Breedte en diepte in stappen van 60 cm: 180 cm, 240 cm.... t/m 360 cm

44 & 68 mm

Bij 28 mm is een voorluifel t/m 100 cm mogelijk.

• Voorluifel
• Zijluifel

Rechthoek

Vierkant

T-vorm

L-vorm

44 mm
68 mm

Rechthoek

Vierkant

Breedte in stappen van 10 cm: 200 cm, 210 cm... t/m 2000 cm
*Kleiner dan 200 cm of groter dan 2000 cm mogelijk (vraag naar de mogelijkheden)

Diepte (platdak) max. 500 cm Diepte (zadeldak) max. 650 cm
*Grotere diepte mogelijk op aanvraag.

• Inpandige luifel
Tevens is het mogelijk een
meer of minder diepere luifel
dan de blokhut te kiezen.

18 mm +

Breedte maten van de panelen 150 cm, 200 cm en 250 cm.

• Voorluifel

70 mm

Breedte max. 2000 cm

• Zijluifel

framewerk

Diepte max. 400 cm
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AL ONZE TUINHUIZEN WORDEN
GELEVERD INCLUSIEF
Bevestigingsmateriaal

•
•
•

Dakbedekking

•
•
•

Shingles met keuze uit 5 kleuren
EPDM pakket met alle toebehoren
zoals dakdoorvoer, kit en brede
aluminium daktrimmen
Dakafwerking: voor de (meeste maten)
pyramidedaken een gepoedercoate
metalen kap en chromen bol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR++ dubbel glas
Driepuntssluiting
Gelamineerd hout
(voorkomt kromtrekken)
Tochtstrippen
Afgekitte ruiten
Klikbare roedes
Verstelbare paumelle
scharnieren en covers
Aluminium slijtstrip (ter bescherming
van uw deurdorpel)
Geveerde deurkrukken
Alle uitzetters & raamkrukken
Noestvrij hout
Deuren en ramen zijn maar
liefst circa 6 cm dik!

•
•
•
•

Zeer hoge kwaliteit (uitgesorteerd
hout, uit de koude gebieden)
Gelamineerde palen (voorkomt
kromtrekken) + metalen (stel)voeten
Keteldruk geïmpregneerde
funderingsbalken en metalen clips
Hout wordt teruggedroogd om
de werking zoveel mogelijk te
verminderen.

TIP! Ga naar onze website www.lugarde.nl
Hier vindt u vele filmpjes welke de
uitstekende kwaliteit tonen van onder
andere de ramen en deuren.

ALLE RUITEN ZIJN
VOLLEDIG AFGEKIT,
VOORZIEN VAN
TOCHTSTRIPPEN ÉN
INGEFREESDE
AFWATERINGSSLEUVEN

TOPKWALITEIT
DEURKRUKKEN

Deurkrukken
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Hout

Ramen en deuren

Beslag
Montagehandleidingen + de speciaal
gemaakte autocadtekeningen voor uw
specifieke ontwerp
Al deze materialen ontvangt
u in een mooie sporttas

Tochtstrippen

SHINGLES DAKBEDEKKING
MET KEUZE UIT VIJF KLEUREN:
ZWART, ROOD, GROEN,
BRUIN EN BLAUW

PALEN ZIJN MAAR LIEFST
12X12 CM DIK, BIJ HET
PRO SYSTEEM 14X14 CM,
EN VOORZIEN VAN
METALEN (STEL)VOETEN

Shingles

Metalen (stel)voeten

HR++ DUBBEL GLAS
MET EEN U-WAARDE
VAN MAAR LIEFST 1.1!

HR++ dubbelglas

(met uitzondering van schuifdeuren
SD200, SD300 en de glasschuifwanden)

VOLLEDIG EPDM
PAKKET MET:
DAKDOORVOER,
BEVESTIGINGSLIJM EN
GEANODISEERDE BREDE
DAKTRIMMEN

DE SLIJTSTRIP
BESCHERMT UW
DORPEL

Slijtstrip

KETELDRUK
GEIMPREGNEERDE
FUNDERINGSBALKEN
MÉT CLIPS

EPDM pakkket

Funderingsbalken
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DE DRIEPUNTSSLUITING
HEEFT EEN
UITSTEKENDE
INBRAAKWERENDE
WERKING MÉT
SKG KEURMERK

DE SCHARNIEREN ZIJN
IN ALLE RICHTINGEN
VERSTELBAAR EN
VOORZIEN VAN
BIJPASSENDE COVERS

Driepuntssluiting

Verstelbare scharnieren

DUURZAME
GEANODISEERDE
ALUMINIUM
DAKTRIMMEN
ZORGEN VOOR
EEN PERFECTE
AFWERKING
Aluminium daktrimmen

Raamuitzetter

VLEUGELRAMEN KUNT U
OP DE GEWENSTE STAND
OPENEN EN VASTZETTEN
MET DE UITZETTERS

Top kwaliteit ramen en deuren
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DE ROEDES HEBBEN EEN
KLIKSYSTEEM. DIT IS ERG
HANDIG BIJ HET SCHILDEREN
EN SCHOONMAKEN

Klikbare roedes

MASSIEVE DEUREN
EN RAMEN
VAN MAAR LIEFST
CA. 6 CM DIK!

Covers

Vleugelramen

HOE MEER JAARRINGEN, DES TE BETER
DE KWALITEIT VAN HET HOUT
Lugarde hout is sterk en van hoge kwaliteit. Juist de
kwaliteit van het hout is een van de redenen waarom de
producten van Lugarde zo’n lange levensduur hebben.
Wij gebruiken slechts de goede delen van de stam voor
de verwerking tot planken. Elk van onze planken en elke
balk is kernvrij.

UITZETRAMEN
HEBBEN EEN
MODERNE UITZETTER
MET HANDGREEP

Tevens wordt het hout speciaal teruggedroogd in
droogkamers. Hierdoor wordt de werking (krimpen en
uitzetten) van het hout gereduceerd.

Alle voordelen op een rijtje:

•
•
•
•
•
•

Zeer goede kwaliteit hout uit de koudste gebieden,
waardoor het hout stabiel, sterk en duurzaam is;
Planken met grote en/of uitvallende noesten
worden uit het proces verwijderd;
Alle planken zijn kernvrij;
Al het hout wordt in speciale droogkamers
teruggedroogd om werking van het hout te
reduceren;
Raam-/deurhout en palen worden gelamineerd en
gevingerlast om kromtrekken te voorkomen;
Tevens is het raam- en deurhout noestvrij.

DEUREN, RAMEN ÉN
PALEN ZIJN GEVINGERLAST
EN GELAMINEERD OM
KROMTREKKEN TE
VOORKOMEN

Raamkrukken met drukknop
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BIJ TE BESTELLEN
(TEGEN MEERPRIJS)
Binnenvloer
Naast het feit dat een vloer comfort biedt, biedt een
binnenvloer ook bescherming tegen optrekkend vocht
van onderen. De houten vloeren van Lugarde bestaan
uit 19 mm dikke planken, plinten en keteldruk
geïmpregneerde vloerbalken.

Buitenvloer
Onze buitenvloeren zijn gemaakt van Siberisch Lariks.
Hout van Siberisch Lariks is vergelijkbaar met hardhout en
is zeer duurzaam. Hierdoor is de terrasvloer weerbestendig
en vereist deze geen verdere behandeling. De vloer is
geprofileerd, 20 mm dik en keteldruk geïmpregneerde
onderbalken worden erbij geleverd.

Zoldervloer
De zolder bestaat uit balken en een vloer van planken
(inclusief veer en groef). Als u extra ruimte (hoogte) wilt,
kunt u ervoor kiezen om de wanden te verhogen of een
steiler dak te kiezen (26 graden of meer). Wij kunnen
ook een geschikte ladder leveren voor de zolder van
uw tuinhuis.

Glasschuifwanden
Bij elke blokhut, tuinhuis of veranda is er de
mogelijkheid om glasschuifwanden toe te voegen.
Hierdoor kunt u het hele jaar door genieten van
het buitenleven en de vier seizoenen.
De glasschuifwanden zijn van Duitse makelij.
Specificaties:
• Gehard glas, 10 mm dikke panelen;
• Hoogwaardig railsysteem met
een drie- of vijfspoor;
• Deurknop is inbegrepen;
• Lage instap;
• Cilinderslot kunt u desgewenst bijbestellen
(Doordat deze ingebouwd zal worden is deze
niet naderhand nog te leveren);
• Tochtborstels zijn bij te bestellen om ook in het
naseizoen de tocht te beperken.

Sokkels
Deze mooie decoratieve sokkels
(in 20 cm of 80 cm hoogte) kunnen
bijbesteld worden voor de palen om de
stelvoet weg te werken.

Balustrades
GOED OM TE WETEN! Wij maken gebruik van echte foto’s welke ingestuurd worden door onze klanten.
Hierdoor kunnen beits-kleuren, dakbedekking en/of accessoires eventueel afwijken. Lees daarom altijd
onze specificaties in deze brochure, website en/of configurator.

10 | www.lugarde.nl

Balustrades vormen een mooie toevoeging
en afbakening van uw luifel / veranda.
U heeft de keuze tussen verticale
spijlen of een kruisdesign.

Waarom isoleren?

Als u uw tuinhuis of blokhut als verblijfsruimte gebruikt, raden wij u aan om deze te
isoleren. U kunt uw tuinhuis bijvoorbeeld gebruiken als een thuiskantoor, fitnessruimte,
extra woonkamer of vakantiewoning.

Vloerisolatie

•
•
•

Bestaat uit 40 mm dikke thermische platen (60x120 cm);
De platen worden tussen de keteldruk geïmpregneerde vloerbalken gelegd;
De thermische platen passen perfect tussen de vloerbalken. Op deze vloerbalken
worden de vloerdelen gelegd.

ISOLATIEMOGELIJKHEDEN

Dakisolatie

•
•
•
•
•
•
•

Dakisolatie kan bij alle daken worden bijbesteld;
De dakisolatie bestaat uit 40mm dikke platen (60 x 120 cm);
Warmtegeleidingsvermogen (Lambdawaarde van 0,027 W/m);
Eenvoudig te installeren en bestaande uit milieuvriendelijk CE-gecertificeerd materiaal
voorzien van FM-approval;
De platen zijn van vezelvrij PIR-hardschuim en hebben aan twee zijden een mineraal glasvlies;
Waterbestendig;
Speciale lange asfaltnagels worden bijgeleverd. Tevens passen wij waar nodig de hoogte van
de boeiplanken aan.

Dubbelwandige isolatie

•
•
•
•
•

U krijgt met deze optie een extra binnenwand van 19 mm dikke wanddelen
die gemakkelijk in elkaar schuiven door de veer- en groefverbindingen;
Keteldruk geïmpregneerde balken welke aan de wand worden bevestigd
met speciale metalen clips;
Dampwerende folies (twee verschillende folie lagen);
Hoogwaardige isolatieplaten van 30 mm dik.
Het is bij platte daken en wandisolatie aan te raden een plafond te nemen,
dit om de werking van de buitenwanden op te vangen.
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SPROEI-IMPREGNATIE
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Bij sproei-impregnatie worden alle binnen- en buitenzijden voorbehandeld
met een impregneermiddel (grondlaag).

Panelen systeem: Siberisch lariks

Panelen systeem: Steigerhoutlook

Panelen systeem: Vuren

Panelen systeem: Douglas

Ramen/deuren

Blokhut systeem

Voordelen:
• De binnenzijde van uw tuinhuis en de delen waar u na montage niet
meer bijkomt zijn beschermd.
• Uw tuinhuis/veranda is met deze behandeling al voorzien van een
grondlaag.
• Uw tuinhuis/veranda is beschermd tegen eventuele schimmels en
rottingsprocessen na montage.

Pro systeem

Prima 3=1 systeem

KLEUR
BEHANDELINGEN

GOED OM TE WETEN!
Al onze tuinhuizen worden standaard
zonder kleurbehandeling geleverd.
In onze configurator kunt u echter de
verschillende kleuren bekijken.

- VOORBEHANDELING

Goed om te weten!
• Impregneren blijft echter een voorbehandeling. U dient uw tuinhuis/
veranda binnen 1 jaar alsnog te beitsen. Bij wit binnen zes maanden
en kleurloos zo spoedig mogelijk.

•

U heeft keuze uit vier verschillende transparante kleuren of een
kleurloze grondlaag.

Keuze uit:

Sproei-impregnatie
Keteldrukimpregnatie

Kleurloos

Wit

Beitsen**

Grafiet grijs
U mag per tuinhuis
meerdere kleuren kiezen:

Bij keuze voor beitsen: Ramen, deuren, palen, balustrades en sokkels worden

Ramen/deuren: 1 kleur

altijd aan alle zijdes kleurloos voorbehandeld én in kleur gebeitst. De wanden worden aan
beide zijdes kleurloos voorbehandeld en aan de buitenzijde in kleur gebeitst.
Bij keuze voor voorbehandeling of keteldruk: alle zijdes worden behandeld.

Wanden/dak 1 kleur
Eiken bruin

Lichtgrijs

Vloer 1 kleur

BEITSEN

KETELDRUK IMPREGNATIE - ONDERHOUDSARM

- EXTRA BESCHERMING

Met een beitsbehandeling heeft uw tuinhuis een bescherming van ± 5 jaar*.

Druk geïmpregneerd hout is onderhoudsarm en zal onder alle
weersomstandigheden minimaal 10 jaar houdbaar zijn. Het hout
gaat op den duur wel vergrijzen*.

Voordelen:
• De ramen en deuren worden aan alle kanten in drie
lagen behandeld (grondverf, tussenbehandeling en
beits).
• Uw tuinhuis/veranda wordt door ons behandeld
met het Nederlandse kwaliteitsmerk Sigma. Sigma
producten geven een perfecte bescherming tegen
UV-straling en schimmel en is vochtregulerend.
• Palen, balustrades en sokkels worden altijd aan alle
zijdes kleurloos voorbehandeld én in kleur gebeitst.
De wanden worden aan beide zijdes kleurloos
voorbehandeld en aan de buitenzijde in kleur
gebeitst.

Goed om te weten:
• Deze behandelmethode heeft een langere levertijd (+ twee weken) in
verband met de droging.
• Bij montage kan het zijn dat de delen moeilijker in elkaar schuiven omdat
het hout nog enigszins gezwollen is.
• Het duurt na montage nog ongeveer zes weken voordat het (meeste)
vocht uit het hout is getrokken. Tevens kunnen door droogte- en/of
krimpscheurtjes in het hout ontstaan.
• Ramen en deuren worden niet keteldruk geïmpregneerd, deze kunt u
bijvoorbeeld wel gesproeid of gebeitst meebestellen.
• Het dakbeschot wordt tevens mee geïmpregneerd.

U kunt meerdere kleuren per
tuinhuis/veranda selecteren:
Tuinhuis zonder luifel:
• Ramen en deuren - 1 kleur
• Wanden en boeidelen - 1 kleur
Tuinhuis met luifel:
• Ramen en deuren - 1 kleur
• Wanden - 1 kleur
• Palen - 1 kleur
• Balustrades, sokkels en
boeidelen 1 kleur

*U kan de vergrijzing en ook het verouderings- en verweringsproces tegengaan met

***U kunt aangeven of u deze dezelfde kleur

bijvoorbeeld een hout-olie. Dit zal het verweringsproces stoppen waardoor het wellicht tot 40

als de wanden wilt of als de palen

jaar mee kan dan.

Keuze uit:

Keuze uit:

RAL 7037 - Stofgrijs

RAL 7021 - Zwartgrijs

RAL 9010 - Zuiverwit

RAL 7032 - Kiezelgrijs

Transparant eiken

RAL 7039 - Kwartsgrijs

Bruin

Groen

Bij dekkende witte beits kan het voorkomen dat er bruine/gele vlekken (hars uit de stam) zichtbaar worden. Een nòg mooiere
afwerking bereikt u door het hout licht op te schuren en te voorzien van nog een laag na de montage. Dit is echter niet verplicht.
*Afhankelijk van weersinvloeden en locatie.
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UW
STARTKEUZE

STAP 1
1.

2.

UITLEG
CONFIGURATOR
De configurator heeft in totaal zes stappen met vele opties en mogelijkheden.
U ziet direct:
• Gespecificeerde prijsopgave;
• Plattegrond met alle maten en hoogtes;
• Uw model in 3D en 360 graden roteerbaar.

Tip! Door op “meer info” te drukken krijgt u zowel beelden
als informatie over het desbetreffende artikel.
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Productcode
Bij elk product in deze brochure
staat een productcode.
Bezoek lugarde-configurator.nl en typ
de productcode in het invoerveld.
Hiermee opent u het model in de
configurator en kunt u het model
aanpassen naar uw wensen.

Met uw muis kunt u de
wanden van de plattegrond
verslepen voor een grotere
of kleinere maatvoering.
Klik op de wand voor
meerdere opties.

UW
ONTWERP

RESULTAAT
IN UW TUIN

STAP 2

STAP 3

STAP 4

AFRONDING

1.

Selecteer een deur. De plustekens (+)
die op de plattegrond verschijnen
geven vervolgens aan waar de deur
past.

Voeg ramen toe. Vergelijkbaar aan
stap 3: deuren.

Alle keuzes die u gemaakt heeft
worden hier nogmaals getoond.

STAP 5

Druk op het plusteken en de deur
wordt geplaatst.

U kunt hier diverse kleuren en
behandelingen kiezen. Kijk voor meer
informatie hierover op pagina’s 12
en 13 van deze brochure.

U kunt hier tevens onderaan
de pagina uw configuratie aan
ons sturen, zodat deze naar uw
dichtstbijzijnde Lugarde dealer
wordt gestuurd. Vervolgens
wordt er, geheel vrijblijvend,
contact met u opgenomen.

2.

Voeg evt. een luifel toe.
De luifel kunt u groter of
kleiner maken door met uw
muis de stippellijn te verslepen.
Klik op de stippelllijn van de
luifel voor meerdere opties.
Tevens kunt u balustrades/
wanden toevoegen door op dit
icoon te klikken en vervolgens
de balustrade/wand toe te
voegen door met uw muis
over de stippellijn te trekken.
Kies bij deze stap tevens uw
type dak, evt. dakhelling en
shingleskleuren.

Klik op de deur in de plattegrond
om alle opties en mogelijkheden te
tonen.
De deur kunt u ook over de wand
verslepen om de gewenste positie te
verkrijgen.

STAP 6
Alle overige opties zoals isolatie,
vloeren en dergelijke vindt u hier.
Kijk voor meer informatie hierover
op pagina 10 en 11.

Tip! Heeft u al contact met een
dealer? Vermeld dit dan in het
opmerkingenveld.
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PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

VIERKANTE EN
RECHTHOEKIGE
MODELLEN
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Daken

Platdak

Piramidedak

Afmetingen
Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

28 mm

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

44 mm

Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde
ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden
worden zonder spijkers of schroeven in de
hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders
zijn aan de binnenzijde bekleed met een
aluminium profiel waardoor er een bijzonder
stabiele, strakke en moderne constructie
ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en
achthoekige modellen leverbaar.
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•
•

Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm

Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van 18 cm per zijde
(platdak) of 25 cm (piramidedak).
Een dubbele onderbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld 420 x 540 cm + 420 x 540 cm.
U creëert hierdoor dus een tuinhuis van 420 x 1080 cm.

Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante en rechthoekige modellen
uit het Prima 3 = 1 bouwsysteem.
De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1
2
3

Afmetingen en

Ga naar lugarde-configurator.nl

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4
Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN

VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
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BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Productcode: PR44
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Creëer uw eigen stijl
door de vele verschillende
types ramen en deuren
die wij bieden.

ONTWERP UW EIGEN TUINHUIS
HEEL GEMAKKELIJK MET ONZE
UNIEKE 3D-CONFIGURATOR:
www.lugarde-configurator.nl
Alle modellen uit deze brochure zijn zelf door onze klanten ontworpen
in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer.
Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl

Productcode: PR2

Productcode: PR15

www.lugarde.nl | 21

Productcode: P1

Productcode: P43
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Productcode: P44

Productcode: P46

Nieuwsgierig naar de
maatvoeringen zoals afgebeeld?
Ga naar pagina 176.

Productcode: PR50
www.lugarde.nl | 23

Handig om te weten!
Al onze ramen en deuren zijn voorzien van
HR++-dubbelglas*, dit isoleert maar liefst
2,5 keer beter dan normaal dubbelglas!
*Met uitzondering van onze schuifdeuren,
deze zijn voorzien van standaard dubbelglas.

Productcode: PR5

Productcode: PR14
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Productcode: PR19

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?
Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen,
uw eigen tuinhuis vanaf de start ontwerpen.

Con1		
Con3

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in (zie afbeeldingen)
Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen
en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en
3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Platdak:		
Piramidedak:

1
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Daken

Platdak

Piramidedak

BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM MET LUIFELS

Afmetingen
Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
28 mm
Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 360 cm (diep) & 900 cm (breed)

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde
ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden
worden zonder spijkers of schroeven in de
hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders
zijn aan de binnenzijde bekleed met een
aluminium profiel waardoor er een bijzonder
stabiele, strakke en moderne constructie
ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en
achthoekige modellen leverbaar.
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Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm
44 mm
Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 420 cm (diep) & 900 cm (breed)

•
•

Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van 18 cm per zijde
(platdak) of 25 cm (piramidedak).
Een dubbele onderbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld 420 x 540 cm + 420 x 540 cm.
U creëert hierdoor dus een tuinhuis van 420 x 1080 cm.

VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN
MET EEN LUIFEL - PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1
2
3

Afmetingen en

Ga naar lugarde-configurator.nl

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4
Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN

Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante en rechthoekige modellen
uit het Prima 3 = 1 bouwsysteem.

Wij kunnen alle tuinhuizen
in het Prima bouwsysteem gebeitst
of voorbehandeld afleveren. Kijk voor
informatie en kleuren op pagina 12 & 13.
www.lugarde.nl | 27
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PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
MET LUIFEL

Productcode: PR6

Productcode: PR4

Productcode: PR16
www.lugarde.nl | 29

Productcode: PR47

Handig om te weten!
Bij de beitsbehandeling worden alle binnen- en buitenzijden voorbehandeld met een
kleurloos impregneermiddel (grondlaag). Daarna worden de delen in kleur behandeld
zoals aangegeven op pagina 13. Hieronder ziet u de kleurmogelijkheden.

RAL 7037 - Stofgrijs
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RAL 7021 - Zwartgrijs

RAL 9010 - Zuiverwit

RAL 7032 - Kiezelgrijs

Transparant eiken

RAL 7039 - Kwartsgrijs

Productcode: PR52
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Productcode: PR53
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Handig om te weten! - Sokkels
Onder de palen van de luifels zitten
metalen stelvoeten. Deze kunt u
gebruiken om uw luifel te stellen
indien dat nodig is.

Productcode: PR36

Als u deze stelvoeten weg wilt
werken met een mooie
decoratieve sokkel, kunt u uit
twee hoogtevarianten kiezen:
20 cm of 80 cm

Productcode: PR24
www.lugarde.nl | 33

Productcode: PR27

Over Lugarde
Al meer dan 40 jaar ontwerpt en produceert Lugarde tuinhuizen, blokhutten,
veranda’s, carports, houten garages, priëlen en recreatiewoningen. Wij bieden
een grote variëteit aan modellen en afmetingen, met veel ruimte voor uw
eigen wensen. Lugarde biedt hoogwaardige kwaliteit tegen een nette prijs.
Wij hebben een eigen fabriek en een eigen ontwerp- en tekenafdeling,
waardoor we kwaliteit kunnen waarborgen. Ook kunnen we daardoor
maatwerk leveren en aan specifieke klantwensen voldoen.
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Productcode: PR54
www.lugarde.nl | 35

Productcode: PR25
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Productcode: PR59

Glasschuifwanden
Bij elke blokhut, tuinhuis of
veranda is er de mogelijkheid om
glasschuifwanden toe te voegen.
De glasschuifwanden zijn van
Duitse makelij en zorgen ervoor
dat u vier seizoenen lang van het
buitenleven kunt genieten.

Productcode: PR11
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Productcode: PR26
38 | www.lugarde.nl

Productcode: PR55
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Productcode: PR58
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Productcode: PR37

Handig om te weten! - Houtkwaliteit
Al het hout komt uit de koudste gebieden waar de bomen zeer langzaam
groeien. Hierdoor ontstaan vele jaarringen welke het hout zeer sterk en
duurzaam maken. We sorteren het beste hout uit en we drogen het hout
terug in speciale droogkamers om de werking van het hout (krimpen en
uitzetten) te verminderen. Ramen, deuren én palen zijn gelamineerd en
gevingerlast om het kromtrekken zoveel mogelijk te beperken. Onze ramen
en deuren leveren wij noestvrij!
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Productcode: PR40
42 | www.lugarde.nl

Niet in configurator mogelijk.
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Niet in configurator mogelijk.

Productcode: PR42

Productcode: PR32
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Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

Luifel rechts:
Luifel links:

Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen,
uw eigen tuinhuis met luifel vanaf de start ontwerpen.

Con4
Con44

Uitspringende luifel rechts: 		
Uitspringende luifel links: 		

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in (zie afbeeldingen)
Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis ontwerpen
en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond en
3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

Con2
Con22

Inspringende luifel rechts:
Inspringende luifel links: 		

1

Inspr1
Inspr2

Uitspr1
Uitspr2

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Luifel rechts:
Luifel links:
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PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

VIJFHOEKIGE
TUINHUIZEN
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Vijfhoekige tuinhuizen

Daken

Ideaal om in de hoek
van uw tuin te plaatsen
voor minimaal
ruimte verlies.
Platdak

Afmetingen
Wanddikte: 28 mm
Afmetingen breedte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm
28 mm

BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 360 (diep) t/m 900 cm (breed)

Wanddikte: 44 mm
Afmetingen breedte:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm, 480 cm, 540 cm

Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde
ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden
worden zonder spijkers of schroeven in de
hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders
zijn aan de binnenzijde bekleed met een
aluminium profiel waardoor er een bijzonder
stabiele, strakke en moderne constructie
ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en
achthoekige modellen leverbaar.
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Afmetingen diepte:
180 cm, 240 cm. 300 cm, 360 cm, 420 cm
44 mm
Luifelmaten (met tussenstappen van 60cm):
Max. 420 (diep) t/m 900 cm (breed)

•

Maten gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. dakoverstek van
18 cm per zijde (platdak) of 25 cm (piramidedak).

Piramidedak

VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFEL
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze vijfhoekige tuinhuizen met en zonder
luifel uit het prima 3 = 1 bouwsysteem.
De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS
Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN

1
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VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFEL

PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

50 | www.lugarde.nl

Vijfhoekige tuinhuizen:
ideaal om in de hoek van
uw tuin te plaatsen voor
minimaal ruimte verlies.

Productcode: P51

Productcode: P561

Productcode: P568

Productcode: P52

Productcode: P563

Productcode: P54

Productcode: P58

Productcode: P60

Productcode: P53
www.lugarde.nl | 51

DUO VIJFHOEKIGE TUINHUIZEN

PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
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Productcode: P5D8

Voorbeeld van een vijfhoek duo:
Dit zijn vijfhoeken gecombineerd met een rechthoekige onderbouw.
Deze sjablonen zult u ook vinden als u de filterselecties aanhoudt
welke op pagina 55 getoond worden. De duo’s bieden een tuinhuisgedeelte gecombineerd met een schuurtje. Deze worden
gescheiden door een tussenwand.

Productcode: P5D2

Productcode: P5D6

Productcode: P5D1

Productcode: P5D5
www.lugarde.nl | 53

Productcode: P5L

Compleet pakket voor uw platte dak
Alle platte daken worden geleverd met EPDM dakbedekking,
lijm, een dakdoorvoer én de dakrand van uw dak wordt
afgewerkt met brede aluminium daktrimmen. De daktrimmen
zijn tevens geanodiseerd. Hierdoor is er een beschermende
laag aangebracht waardoor het aluminium langer mooi blijft.
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Categorie
Tuinhuis / Blokhut
Garage
Veranda / Carport
Bouwsysteem
Blokhut
Prima-systeem
Pro-systeem
Sjabloon
Bestaande ontwerpen
Kale sjablonen

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?
Via de aanwijzigingen op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen,
uw eigen vijfhoekige tuinhuis vanaf de start ontwerpen.

1
2

Ga naar lugarde-configurator.nl en selecteer de
filters (zie hiernaast) in het filtermenu.

Kies een sjabloon uit, die bij uw gewenste maatvoering en
design past. Open deze in de configurator.
Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis
ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen, plattegrond
en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

Maak
een
keuze

Vierkant/Rechthoek
Achthoek
Vijfhoek (deur- schuine zijde links)
Vijfhoek (deur- schuine zijde rechts)
Vijfhoek (deur- schuine zijde midden)
L-vorm
T-vorm
Daktype

Maak
een
keuze

Plat
Zadel
Pyramide
Kegel
Lessenaar
A-symmetrisch zadeldak

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Vorm
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PRIMA
3 = 1 SYSTEEM

ACHTHOEKIGE
TUINHUIZEN
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Achthoekige tuinhuizen

Daken

Kegelvormig dak

Afmetingen
Wanddikte: 28 mm
Doorsnedes ronde modellen:
250 cm, 300 cm

BOUWSYSTEEM
PRIMA 3 = 1 SYSTEEM

28 mm

Afmetingen ovale modellen:
300 x 250 cm en 350 x 300 cm

Wanddikte: 44 mm
Doorsnedes ronde modellen:
350 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm en 730 cm
44 mm

Prima 3=1 systeem
Het Prima 3=1 systeem is door Lugarde
ontwikkeld en gepatenteerd. De wanden
worden zonder spijkers of schroeven in de
hoekstaanders geschoven. Deze hoekstaanders
zijn aan de binnenzijde bekleed met een
aluminium profiel waardoor er een bijzonder
stabiele, strakke en moderne constructie
ontstaat. Er zijn vierkante, vijfhoekige en
achthoekige modellen leverbaar.
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•
•
•

Afmetingen ovale modellen:
445 x 350 cm en 525 x 385 cm

Maten zijn gemeten van buitenkant wand tot buitenkant wand, excl. het dakoverstek van 25 cm per zijde.
De maten 250 cm, 300 cm, 300 x 250 cm en 350 x 300 cm worden geleverd met pre-gefabriceerde
panelen met shingles. Dit bespaart aanzienlijk veel montagetijd.
De maten 250 cm ø en 300 cm ø zijn eventueel mogelijk met een verlaagde nokhoogte van 250 cm.

ACHTHOEKIGE TUINHUIZEN - PRIMA 3 = 1 SYSTEEM
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze achthoekige tuinhuizen uit het
Prima 3 = 1 bouwsysteem.
De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS
Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Informatie over materialen

wanddikte

toepassen

overige accesoires

specificaties

en kwaliteit bekijken aan de

toevoegen

meteen inzien

hand van afbeeldingen en video’s.

aanpassen

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
ACHTKANTIGE TUINHUIZEN

1

Wij kunnen alle tuinhuizen in
het Prima bouwsysteem gebeitst of
voorbehandeld afleveren. Kijk voor
informatie en kleuren op pagina 12.
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Productcode: P890
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Productcode: P81

Productcode: P88

Productcode: P89

Productcode: P83

Productcode: P889

Productcode: P87

Verlaagde nokhoogte
Achthoekige modellen met een doorsnede
van 250 en 300 cm kunnen tevens besteld
worden met een nokhoogte onder de 250 cm.
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Productcode: P893

Productcode: P895

Productcode: P898

Productcode: P897

Creëer uw eigen stijl door de vele
verschillende types ramen en deuren
die wij bieden. Bekijk ze op pagina 174.
Productcode: P891
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Categorie
Tuinhuis / Blokhut
Garage
Veranda / Carport
Bouwsysteem
Blokhut
Prima-systeem
Pro-systeem

Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?
1

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Selecteer de filters, welke hiernaast staan,
en kies vervolgens het sjabloon uit waarmee
u wilt starten.

Sjabloon
Bestaande ontwerpen
Kale sjablonen

Vierkant/Rechthoek
Achthoek
Vijfhoek (deur- schuine zijde links)
Vijfhoek (deur- schuine zijde rechts)
Vijfhoek (deur- schuine zijde midden)
L-vorm
T-vorm
Daktype
Plat
Zadel
Pyramide
Kegel
Lessenaar
A-symmetrisch zadeldak

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Vorm
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PRO
SYSTEEM

VIERKANTE EN
RECHTHOEKIGE
TUINHUIZEN

64 | www.lugarde.nl

www.lugarde.nl | 65

Daken

Platdak

Zadeldak

Asymmetrisch dak

Mogelijke dakhelling:
• 25 graden
• 40 graden
Een a-symmetrisch dak
kan niet in 25 graden

Afmetingen
Wanddikte: 28 mm
De maten van het Pro systeem beginnen bij de maat 100 cm
en lopen in stappen van 50 cm door tot maximaal:

28 mm

Platdak: 436 cm t/m 2988 cm
Zadeldak: 586 cm t/m 2988 cm
Asymmetrisch dak: 336 cm of 386 cm (diep) t/m maximaal 1194 cm (breed)

BOUWSYSTEEM
PRO SYSTEEM

Luifelmaten (met tussenstappen van 50cm):
Max. 586 cm (diep) x 2988 cm (breed)

Wanddikte: 44 mm
De maten van het Pro systeem beginnen bij de maat 100 cm
en lopen in stappen van 50 cm door tot maximaal:

PRO SYSTEEM
Het Pro systeem heeft robuuste,
gelamineerde palen van 14x14 cm.
Deze palen hebben sleuven waar de
wanddelen eenvoudig in worden geschoven.
Door de unieke constructie, ontwikkeld door
Lugarde, zorgt een aluminium strip voor een
zeer solide constructie. Dit vergemakkelijkt het
monteren omdat de wanddelen niet helemaal
van bovenaf hoeven te worden ingeschoven.
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44 mm

Platdak: 436 cm t/m 2988 cm
Zadeldak: 586 cm t/m 2988 cm
Asymmetrisch dak: 336 cm of 386 cm (diep) t/m maximaal 1194 cm (breed)
Luifelmaten (met tussenstappen van 50cm):
Max. 586 cm (diep) x 2988 cm (breed)

VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN MET
EN ZONDER LUIFEL - PRO SYSTEEM

De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN DROOM TUINHUIS

1

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VIERKANTE & RECHTHOEKIGE TUINHUIZEN

Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze vierkante & rechthoekige tuinhuizen
met en zonder luifel uit het Pro bouwsysteem.

Wij kunnen alle tuinhuizen in
het Pro bouwsysteem gebeitst,
voorbehandeld of keteldruk geïmpregneerd
afleveren. Kijk voor informatie en kleuren
op pagina 12 en 13.
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TUINHUIZEN MET EN ZONDER LUIFELS

PRO SYSTEEM - VIERKANTE & RECHTHOEKIGE

Productcode: PS17
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Niet in configurator mogelijk.
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Handig om te weten!
Glasschuifwanden

Productcode: PS10
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Het Pro systeem is
uitermate geschikt voor
glasschuifwanden.
De glasschuifwanden
kunnen aan één of
meerdere kanten
toegevoegd worden.

Productcode: PS9

Handig om te weten! Terrasvloeren
Bij een luifel of veranda kunt u ervoor kiezen een terrasvloer erbij te bestellen. Onze terrasvloeren
zijn gemaakt van Siberisch larikshout (vergelijkbaar met hardhout), hierdoor behoeft het geen
verdere behandeling. Het hout heeft een mooie geelbruine kleur. Tevens is de vloer geprofileerd.
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Niet in configurator mogelijk.

Dit model heeft een asymmetrisch
dak met 40O dakhelling.

Productcode: PS14
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Productcode: PS8

Het Pro systeem wordt uitgevoerd met
palen van maar liefst 14 x 14 cm.
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TUINHUIZEN

PRO SYSTEEM
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Productcode: PS16

Dit model heeft een asymmetrisch
dak met 40O dakhelling.

Niet in configurator mogelijk.

Productcode: PS7

Shingles worden standaard meegeleverd
en u heeft keuze uit vijf kleuren.
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Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf ontworpen
in de 3D-configurator of met behulp van een Lugarde dealer.
Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl
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Niet in configurator mogelijk.

Productcode: PS13

Productcode: PS3
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Productcode: PS4
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Niet in configurator mogelijk.

Uitgebreide informatie, plattegronden
en prijzen vind u op www.lugarde.nl
én www.lugarde-configurator.nl
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Productcode: PS15
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Ook uw eigen tuinhuis ontwerpen?

PRO1
PRO2
PRO4
PROPV

Zadeldak:
Luifel rechterzijde:
Luifel linkerzijde:
Luifel voorzijde:			

PRO3
PRO6
PRO5
PROZV

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in (zie afbeeldingen)
Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis
ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen,
plattegrond en 3D- ontwerp (in 360 graden te roteren).

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Platdak:
			
Luifel rechterzijde:
Luifel linkerzijde:
Luifel voorzijde:			

1
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AANBOUWVERANDA’S

ALLE SYSTEMEN

Productcode: AM44
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Aanbouwveranda’s
kunnen t/m 400
cm diepte worden
gemaakt, ontwerp
samen met uw dealer
uw eigen veranda.
Mogelijke opties:
•

Terrasvloer

•

Daklichten

•

Glasschuifwanden

•

Balustrades

•

Dichte wanden

•

Keuze tussen een platof lessenaarsdak

Niet in configurator mogelijk.
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Productcode: AE25

Productcode: AS45
84 | www.lugarde.nl

Extra lichtinval gecreëerd
door dakramen.

Gemaakt van siberisch
lariks hout (excl.
dakbeschot en ramen).

Deze palen hebben een
dikte van 14 x 14 cm.
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VERANDA’S
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Daken

Platdak

Zadeldak

Piramidedak

Asymmetrisch dak

Afmetingen

BOUWSYSTEEM
ALLE BOUWSYSTEMEN

28 & 44 mm

Prima-systeem
Afmetingen breedte en diepte bij 28 mm:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen breedte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm,
420 cm, 480 cm, 540 cm
Afmetingen diepte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm

Pro-systeem
Afmetingen breedte: 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 2988 cm
Afmetingen diepte (platdak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 436 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 586 cm
28 & 44 mm

Vrijstaande veranda’s
zijn in alle bovenstaande
bouwsystemen te ontwerpen.
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Blokhutsysteem
Afmetingen breedte: 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 2000 cm
Afmetingen diepte (plat dak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 500 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 650 cm
44 & 68 mm

•

Kleinere maten of grotere maten zijn mogelijk op aanvraag.

VRIJSTAANDE VERANDA’S
ALLE SYSTEMEN
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze veranda’s.
De mogelijkheden van onze veranda’s zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen veranda heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN VERANDA
Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom veranda!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
VERANDA’S

1

Vier seizoenen lang genieten
als u glasschuifwanden aan
uw veranda toevoegt.
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VRIJSTAANDE VERANDA’S

ALLE SYSTEMEN
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Productcode: VV12

Productcode: VV23
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Productcode: VV2
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Productcode: VV18

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten
zelf ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van
een Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op
www.lugarde.nl of ontwerp zelf op lugarde-configurator.nl
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Productcode: VV11
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Niet in configurator mogelijk.

Productcode: VV21

Deze mooie decoratieve sokkels
zijn in twee hoogtes bij te
bestellen: 20 cm of 80 cm.

De palen zijn maar liefst 12x12 cm dik,
en worden geleverd met schoren en metalen
voeten. Tevens zijn de palen gelamineerd
om kromtrekken te voorkomen.
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VRIJSTAANDE VERANDA’S

ALLE SYSTEMEN
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Productcode: VV24

Productcode: VV22

Balustrades
Balustrades zorgen voor een
mooie afbakening van
uw veranda/luifel. U heeft de
keuze tussen verticale spijlen
of een kruisdesign.

Productcode: VV8
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Productcode: VB01
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Ook uw eigen veranda ontwerpen?

2

Typ de productcode (zie afbeeldingen)

Platdak

Pyramidedak

Zadeldak

Maten per 50 cm

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Pro systeem

Maten per 60 cm

Maten per 10 cm
Niet in configurator mogelijk.

Blokhut systeem

Ga naar lugarde-configurator.nl

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis
ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen,
plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

Blokhut systeem: BV
Prima systeem:		 PV
Pro systeem:		 PROV

Prima systeem

1
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BLOKHUT
SYSTEEM

BLOKHUTTEN
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Daken

Platdak

Zadeldak

Asymmetrisch dak

Lessenaarsdak

Mogelijke dakhelling:
• 5 graden
• 17 graden
• 21 graden
• 26 graden
• 35 graden
Afwijkende helling op aanvraag

Afmetingen
Bij 28 mm wanddikte:
Afmetingen:
180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm

Enkel
diamantkoppen
mogelijk

BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM

28 mm

Bij 44 mm wanddikte:
Afmetingen:
200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. t/m 2000 cm
44 mm

Het blokhut systeem is een houtstapelbouwsysteem en wordt vervaardigd met een
hoge wind- en waterdichte hoekverbinding.
Lugarde kan uw blokhut exact op de
gewenste maat produceren. Tevens zijn
er vele designs mogelijk.
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Platdak: maximaal 500 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
Zadeldak: maximaal 650 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*

Bij 68 mm wanddikte:
Afmetingen:
200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. t/m 2000 cm

BLOKHUT SYTEEM
68 mm

Keuze tussen
rechte- en
diamantkoppen

Enkel
rechte koppen
mogelijk

Platdak: maximaal 500 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
Zadeldak: maximaal 650 cm overspanning aan een zijde t/m 2000 cm lengte*
68 mm wordt standaard uitgevoerd met een dubbele veer en groef voor meer stabiliteit.

*Kleinere maten of grotere maten ook mogelijk op aanvraag.

BLOKHUTTEN - BLOKHUTSYSTEEM
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van de blokhutten.
De mogelijkheden van onze blokhutten zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen blokhut heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN BLOKHUT
Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom blokhut!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
BLOKHUT SYSTEEM

1

Blokhutten kunnen voorbehandeld
of keteldruk geïmpregneerd
bij u thuis geleverd worden!
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Productcode: B1

Productcode: B14

Bij een wanddikte van
44 mm kunt u kosteloos
kiezen voor rechte koppen
voor een moderne look.

Productcode: B2
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Productcode: B6

Productcode: B3

Productcode: B5

Uitgebreide informatie,
plattegronden en prijzen
vindt u op lugarde.nl én
lugarde-configurator.nl

www.lugarde.nl | 105

Productcode: B20
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Wordt standaard geleverd
met 2 laags boeidelen.

Blokhutten zijn uitermate
geschikt om voor vele
doeleinden te worden gebruikt.
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BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM

Productcode: B26
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Productcode: B31

Productcode: B44
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BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM
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Productcode: B18

Productcode: B28

Handig om te weten! Ruimtes creëren door binnenwanden toe te voegen
Bij alle blokhutten in 44 mm en 68 mm wanddikte kunt u
ruimtes maken. Bijvoorbeeld een toilet, douche of wellicht een
slaapkamer of aparte opbergruimte. Tip! In de configurator kunt
u heel eenvoudig via de wandenbutton binnenwanden trekken
met uw muis.

Productcode: B9
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BLOKHUT SYSTEEM
AYSYMMETRISCH DAK

Niet in configurator mogelijk.

Productcode: B23

Productcode: B4

Productcode: B13

Productcode: B15

Productcode: B16
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L-vormige blokhutten:
ideaal om in de hoek van uw tuin te plaatsen.

BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM

Productcode: B48
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Productcode: B45

Productcode: B52
Niet in configurator mogelijk.
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Productcode: B54

Productcode: B22
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Productcode: B36

Balustrades
Balustrades zorgen voor een mooie
afbakening van uw veranda/luifel.
U heeft de keuze
tussen verticale spijlen
of een kruisdesign.
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BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM

Productcode: B41
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Driepuntssluiting
Alle deuren (behalve schuifen garagedeuren) hebben
een driepuntssluiting. Deze
sluiting heeft een uitstekende
inbraakwerende werking en
heeft het SKG-keurmerk.

Productcode: B60

Productcode: B50
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Handig om te weten! - Houtkwaliteit
Al het hout komt uit de koudste gebieden
waar de bomen zeer langzaam groeien.
Hierdoor ontstaan vele jaarringen welke het
hout zeer sterk en duurzaam maken. We
sorteren het beste hout uit. Tevens drogen
we het hout terug in speciale droogkamer
om de werking van het hout (krimpen en
uitzetten) te verminderen. Ramen, deuren
én palen zijn gelamineerd & gevingerlast om
het kromtrekken zoveel mogelijk te beperken.
Onze ramen en deuren leveren wij noestvrij!
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BOUWSYSTEEM
BLOKHUT SYSTEEM

Productcode: B47
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Een blokhut kunt u
gebruiken voor diverse
doeleinden. Zie hier
het voorbeeld van een
fitnessruimte in de tuin.
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Productcode: B67
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Productcode: B66
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Productcode: B57
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Productcode: B65
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The ‘Man Cave’ & ‘She Sheds’
‘Man Caves’ en ‘She Sheds’ worden de laatste tijd steeds populairder. Zowel mannen als
vrouwen hebben hun eigen ruimte nodig om zich af en toe in terug te trekken. Een biljartruimte,
café, rustruimte of wellicht een schilderatelier. Wij denken graag met u mee over bijvoorbeeld
extra lichtinval, zoals daklichten. Of maak aan de blokhut een luifel / veranda, zodat u ten alle
tijden samen met familie en vrienden kunt bbq-en in uw eigen buitenkeuken.
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Productcode: B51
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Productcode: B55
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Handig om te weten!
Zonnepanelen
Wij kunnen voor u, op aanvraag,
het dak van uw blokhut, tuinhuis,
carport, etc. verzwaren zodat deze
geschikt is voor zonnepanelen.
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Een blokhut kunt u
gebruiken voor diverse
doeleinden. Zie hier
het voorbeeld van een
vakantiehuis.
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Productcode: B69
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Handig om te weten!
Wij kunnen voor u, op aanvraag, het dak van uw blokhut
verzwaren om het geschikt te maken voor dakpannen.
Tevens kunnen wij de dakhelling aanpassen naar 26O.
Productcode: B68
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Ook uw eigen blokhut ontwerpen?
Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk, in twee stappen,
uw eigen blokhut vanaf de start ontwerpen.

Blokhut L-vorm met zadeldak
(lange zijde links)			
Blokhut L-vorm met zadeldak
(lange zijde rechts) 		
Blokhut L-vorm met platdak

BZ1
BP1
ASY
LES
KIL

2

Typ de productcode in.
Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom blokhut
ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen,
plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).

BLLZ
BLRZ
BLLL OF BLLR

Blokhut met inpandige luifel links: INPL
Blokhut met inpandige luifel rechts: INPR
Blokhut met zadeldak en luifel
rechterzijde:				
BLR
Blokhut met zadeldak en luifel
linkerzijde:				 ZLL
Blokhut met platdak en luifel
rechterzijde:				
Blokhut met platdak en luifel
linkerzijde:				

Ga naar lugarde-configurator.nl

BPL
PLL

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Blokhut met zadeldak:
Blokhut met platdak:
Blokhut met asymetrisch dak:
Blokhut met lessenaarsdak:
Blokhut met kilgoot:		

1
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ALLE
SYSTEMEN

GARAGES &
CARPORTS
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Productcode: G11
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Daken

Platdak

Zadeldak

Asymmetrisch dak

Lessenaarsdak

Afmetingen

GARAGES & CARPORTS

28 & 44 mm

Prima-systeem
Afmetingen breedte en diepte bij 28 mm:
120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm
Afmetingen breedte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm,
420 cm, 480 cm, 540 cm
Afmetingen diepte bij 44 mm: 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm, 420 cm

Pro-systeem
Afmetingen breedte: 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 2988 cm
Afmetingen diepte (platdak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 436 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 100 cm, 150 cm, 200 cm, etc. tot en met 586 cm
28 & 44 mm

Blokhutsysteem
Afmetingen breedte: 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 2000 cm
Afmetingen diepte (plat dak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 500 cm
Afmetingen diepte (zadeldak): 200 cm, 210 cm, 220 cm, etc. tot en met 650 cm
44 & 68 mm

Garages en carports
zijn in alle bovenstaande
bouwsystemen te ontwerpen.
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•

Kleinere maten of grotere maten zijn mogelijk op aanvraag.

Garagedeuren

•
•
•

Kanteldeur
Dubbele openslaande garagedeur
Elektrische sectionaaldeur met afstandsbediening.

GARAGES & CARPORTS
ALLE SYSTEMEN
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze garages en carports.
De mogelijkheden van onze garages en carports zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden
in onze brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis
heel gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN GARAGE OF CARPORT
(OF COMBINATIE)
Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4

3

Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom garage of carport!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Daktypes wijzigen

wanddikte aanpassen en luifels
toevoegen

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten
en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
GARAGES & CARPORTS

1
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Handig om te weten!
Deurtypes
U heeft de keuze uit drie types
garagedeuren:
• Dubbele openslaande garagedeur
• Kanteldeur (bekleed met bruin
keteldruk geïmpregneerd hout)
• Sectionaaldeur (elektrisch bedienbaar
met een afstandsbediening)

ALLE SYSTEMEN

GARAGES & CARPORTS

Productcode: PS11
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Productcode: G4

Productcode: G7
www.lugarde.nl | 141

Productcode: G5
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Productcode: G2

Compleet pakket voor uw platte dak
Alle platte daken worden geleverd met EPDM dakbedekking,
lijm, een dakdoorvoer én de dakrand van uw dak wordt
afgewerkt met brede aluminium daktrimmen. De daktrimmen
zijn tevens geanodiseerd. Hierdoor is er een beschermende
laag aangebracht waardoor het aluminium langer mooi blijft.
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ALLE SYSTEMEN

GARAGES & CARPORTS

Productcode: G3
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Nieuwsgierig naar
de maatvoeringen
zoals afgebeeld?
Ga naar pagina 176.

Productcode: G9

Niet in configurator mogelijk.

Productcode: G8
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Alle modellen uit deze brochure zijn door onze
klanten zelf ontworpen in de 3D-configurator
of met behulp van een Lugarde dealer. Vind
uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl

CARPORTS

ALLE SYSTEMEN

Productcode: C1
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Productcode: C2

Ook uw eigen garage
of carport ontwerpen?
Via de codes op deze pagina kunt u gemakkelijk,
in twee stappen, uw eigen garage of carport ontwerpen.

Garage met zadeldak:		
Garage met platdak:		
Garage met asymmetrisch dak:
Garage met lessenaarsdak:		

BZ1
BP1
ASY
LES

1

Ga naar lugarde-configurator.nl

2

Typ de productcode in (zie afbeeldingen)

Carport met zadeldak:		
Carport met platdak:		

VBZ
BV

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom garage
of carport ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen,
plattegrond en 3D-ontwerp (in 360 graden te roteren).
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PANELEN
SYSTEEM
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Daken

Platdak

Afmetingen
18 mm + 70 mm framewerk
Afmetingen:
Mogelijke breedte maximaal 2000 cm
Mogelijke diepte maximaal 400 cm

BOUWSYSTEEM
PANELENSYSTEEM

Snelle montage en onderhoudsarm
Het panelen systeem bestaat uit kant-en-klare panelen (wanden). U hoeft ze alleen nog maar
aan elkaar te bevestigen. Hierdoor bespaart u aanzienlijk veel montage tijd.

PANELENSYSTEEM
Snel en eenvoudig te monteren doordat alle
wandpanelen pre-gefabriceerd worden in onze
fabriek. Wanden zitten tussen palen waardoor
er een modern ogende constructie ontstaat.
Mix and match systeem! U bepaalt welke
panelen en/of welke houtsoorten u erin zet.
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Mocht u daarnaast kiezen voor Siberisch Lariks of Douglas hout dan hoeft u tevens (voorlopig)
niet te schilderen! Wilt u liever vurenhout? Laat het dan door ons voor u in de fabriek beitsen,
voorbehandelen of keteldruk impregneren.

TUINHUIZEN
PANELEN SYSTEEM
Op de volgende pagina’s vindt u diverse voorbeelden van onze tuinhuizen
De mogelijkheden van onze tuinhuizen zijn eindeloos. Wij hebben een aantal voorbeelden in onze
brochure getoond. Maar heeft u niet gevonden wat u zocht? Ontwerp dan uw eigen tuinhuis heel
gemakkelijk met onze unieke 3D-configurator: lugarde-configurator.nl

ONTWERP UW EIGEN PANELENSYSTEEM

2
3

Ga naar lugarde-configurator.nl

Typ de productcode in het zoekveld. De productcode vindt u bij iedere
foto in de brochure.
Productcode: PR4
Start geheel vrijblijvend met het ontwerpen van uw droom tuinhuis!
In onze unieke 3D-configurator kunt u onder andere:

Afmetingen en

Houtsoort

Kleurbehandeling

Vloeren, isolatie &

Alle prijzen en

Afbeeldingen

wanddikte aanpassen

en bekleding

toepassen

overige accesoires

specificaties

en filmpjes over

toevoegen

meteen inzien

de producten

aanpassen

en materialen
bekijken

Wilt u liever niet zelf ontwerpen? Ga dan naar onze website www.lugarde.nl
en zoek uw dichtstbijzijnde Lugarde dealer of neem contact met ons op.

VOORBEELDEN
PANELENSYSTEEM

1
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Houtsoorten - 1 keuze mogelijk
Siberisch Lariks
GOED OM TE WETEN!
In onze configurator
ontwerpt u heel eenvoudig
uw eigen panelen tuinhuis.

•
•
•
•
•
•

Douglas hout

•
•

MIX- & MATCHSYSTEEM

•
•
•
•

Vurenhout

•
•

PANELENSYSTEEM
Kies zelf je houtsoort/bekleding,
panelen en behandeling. Voeg
eventueel vloeren, isolaties en
kleurbehandelingen toe.
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•
•
•

De naam zegt het al, Siberisch lariks groeit in zeer koude gebieden. Het koude klimaat
zorgt ervoor dat deze bomen langzamer groeien. Dit zorgt voor een zeer duurzame
houtsoort en heeft een sterkte die vergelijkbaar is met eiken hout!
Siberisch lariks kan 15-20 jaar onbehandeld buiten blijven staan (afhankelijk van locatie
en weersinvloeden). Op den duur zal het hout wat vergrijzen.
Siberisch lariks heeft een gelige kleur en relatief kleine noesten.
Eventueel kunt u een nog langere levensduur verkrijgen of vergrijzing tegen gaan door
een transparante/dekkende olie of beits te gebruiken.
De Siberisch lariks panelen bestaan uit verticale delen waardoor het een moderne look
geeft. De palen zijn 9x9 cm.
De panelen zijn uitgevoerd met verticale planken en worden kant-en-klaar geleverd.

Douglas hout is zeer duurzaam en komt uit West-Europa.
Douglas hout kan onbehandeld 10-15 jaar mee gaan (afhankelijk van locatie en
weersinvloeden).
Douglas hout heeft een lichte geelrode tot geelbruine kleur.
Eventueel kunt u een nog langere levensduur verkrijgen of vergrijzing tegen gaan
door een transparante/dekkende olie of beits te gebruiken.
De Douglas panelen zijn gemaakt met een zweeds rabat potdeksel profiel waardoor
er een klassieke en landelijke uitstraling ontstaat.
De panelen worden kant-en-klaar geleverd.

Vurenhout kenmerkt zich door een zeer lichte kleur en is een veelzijdige
naaldhoutsoort.
Het vurenhout, welke wij aanbieden, groeit in de koudste gebieden waardoor de
bomen langzaam groeien en het hout daardoor kwalitatief zeer sterk en duurzaam is.
Vurenhout dient behandeld te worden om het te beschermen tegen de
weersinvloeden. Wij bieden hiervoor diverse kleurbehandelingen aan.
De vuren panelen bestaan uit horizontale planken en in een steigerhout look met
verticale planken.
De panelen worden kant-en-klaar geleverd.

Panelen - meerdere keuzes mogelijk
Eenzijdig
houtpaneel

Tweezijdig
houtpaneel

Beschikbare
maten: 150 cm,
200 cm en 250
cm – verticaal,
horizontaal of
potdeksel
(afhankelijk van de gekozen
houtsoort)

Beschikbare
maten: 150 cm,
200 cm en 250
cm – verticaal,
horizontaal
of potdeksel
(afhankelijk van de gekozen
houtsoort)

Elk paneel wordt kant-enklaar gemaakt in de fabriek
en bestaat uit:
• Een paal van 9 x 9 cm;
• Een framewerk van 70
mm + buitenbekleding
van 18 mm;
• Een rubberen strip over
de gehele hoogte. Deze
zorgt voor een lucht- en
waterdichte afsluiting bij
de paal tussen de panelen.
• Een funderingsbalk
• Bij verticale wandpanelen
bestaat het framewerk uit
verticale én horizontale
balken
• Bij horizontale wandpanelen
bestaat het framewerk uit
verticale balken
• Als u ook de binnenzijde
bekleed wilt hebben met
hout kunt u voor de tweezijdige houtpanelen kiezen.

Elk paneel wordt kant-enklaar gemaakt in de fabriek
en bestaat uit:
• Een paal van 9 x 9 cm;
• Een framewerk van 70
mm + buitenbekleding
van 18 mm;
• Een rubberen strip
over de gehele hoogte.
Deze zorgt voor een
lucht- en waterdichte
afsluiting bij de paal
tussen de panelen.
• Een funderingsbalk
• De buitenzijde én binnenzijde van dit paneel is
tevens bekleed met de
gekozen houtsoort.
• De binnenzijde van deze
panelen zijn gemaakt
van vurenhout, tenzij het
voor de luifel is, dan is de
houtsoort gelijk aan wat
u gekozen heeft voor de
buitenwand.

Isolatiepaneel

Deur- & raampaneel
Beschikbare
maten: 150 cm,
200 cm en 250 cm

Beschikbare
maten: 150
cm, 200 cm
en 250 cm
– verticaal,
horizontaal
of potdeksel
(afhankelijk van de gekozen
houtsoort)

De uitsparing
van het door u
gekozen raam
en deur wordt in de fabriek
exact al op maat ingezaagd.

•

•

•

Dit is eigenlijk een
tweezijdig hout paneel
maar dan als volgt
opgebouwd:
Buitenwand - 18 mm
met ademend membraan folie Sponning
- 20 mm met latten van
20 x 60 mm Rockwool
isolatie - 50 mm, dampwerende folie en een
binnenwand -18 mm.
De binnenzijde van het
paneel is vurenhout
met een veer-en-groef
verbinding.

Tip! U kunt tevens het
tuinhuis verder compleet
isoleren door ook voor
dak- en vloerisolatie te
kiezen. Ga voor meer
informatie naar pagina 11.

•

•

Per paneel kan er 1 deur/
raam van max. 121 cm
breed geplaatst worden.
(let op: een raam/deur van
121 cm breedte past niet
in een 150 cm paneel)
Bij 250 cm panelen kan
er zowel een deur + een
raam geplaatst worden,
mits deze beiden max 77
cm breed zijn.
Op pagina 173 vindt u
onze ramen en deuren
programma welke
speciaal gemaakt is voor
de verticale Siberisch
lariks en steigerhoutlook
tuinhuizen.
Op pagina’s 174 en 175
vindt u ons uitgebreide
ramen en deuren
programma welke zowel
in verticaal als horizontaal
geplaatst kan worden.

Glaspaneel
Beschikbare maten:
150 cm, 200 cm en
250 cm
De glaspanelen
zijn uitgevoerd met
dubbel glas (tevens
veiligheidsglas). Glaspanelen
zijn gemaakt van Siberisch
lariks hout. Onderstaande
panelen hebben aan de
buitenzijdes van het paneel en
tussen de glaspanelen een paal.
• Paneel van 150 cm:
2 x glaspaneel van 75 cm
• Paneel van 200 cm:
2 x glaspaneel van 100 cm
• Paneel van 250 cm:
2 x glaspaneel
van 125 cm

Lamellenpaneel
Vaste lamellen

Beschikbare
maten: 150
cm, 200 cm
en 250 cm
De lamellen
panelen zijn gemaakt
van Siberisch lariks
hout. U kunt deze
onbehandeld laten of
laten beitsen in kleur.

Glaspaneel
met of zonder roedes

Al onze glaspanelen kunt u
eventueel met of zonder roedes
bestellen. De glaspanelen
zijn uitgevoerd met dubbel
glas (tevens veiligheidsglas).
Glaspanelen zijn gemaakt van
Siberisch lariks hout.
Gebeitst in zwartgrijs (RAL
7021) of gewoon onbehandeld
laten in zijn originele Siberisch
lariks houtkleur.

Balustrades

Beschikbare maten:
150 cm, 200 cm en
250 cm
Bij balustrades heeft
u de keuze tussen een
verticaal of kruisdesign.
Balustrades zijn
gemaakt van
vurenhout.
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SIBERISCH LARIKS

PANELENSYSTEEM

Productcode: SL4
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De glaspanelen
met industriële look
zijn van Siberisch
larikshout gemaakt
en bevatten dubbel
(veiligheids)glas.

Handig om te weten!
Siberisch lariks is niet te
vergelijken met Europees
lariks en heeft ongeveer het
dubbele aan levensduur!
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SIBERISCH LARIKS

PANELENSYSTEEM
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Productcode: SL5

Handig om te weten!
Met deze lamellen zit u beschut,
maar kunt u toch genieten van een
heerlijk briesje en de zonnestralen
welke lichtjes naar binnen schijnen.

Productcode: SL1

Productcode: SL3

Isolatiepanelen
Wilt u een geïsoleerd tuinhuis? Kies dan voor de kant-en-klare isolatiepanelen!
De isolatiepanelen zijn als volgt opgebouwd:
• Een buitenwand van 18 mm dik (in dezelfde houtsoort als de rest van uw tuinhuis);
• Een ademend membraanfolie;
• Sponning van 20 mm met latten van 20 x 60 mm;
• Rockwoolisolatie van 50 mm dik;
• Een dampwerende folie;
• Een binnenwand van 18 mm (vurenhout).
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SIBERISCH LARIKS

PANELENSYSTEEM

Eenzijdige panelen
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Handig om te weten!
Tweezijdige panelen hebben aan beide
kanten een mooie afwerking van houten
planken. Deze kunt u bijvoorbeeld
kiezen voor uw overkapping.

Tweezijdige panelen

Een moderne uitstraling
bereikt u onder andere
door het tuinhuis zonder
dakoverstek te bestellen.

Productcode: SL2

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf
ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een
Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl

Productcode: SL6
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DOUGLAS HOUT

PANELENSYSTEEM

Productcode: D1
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Productcode: D2

Douglas panelen zijn
gemaakt met een zweeds
rabat potdeksel profiel waardoor
er een klassieke en landelijke
uitstraling ontstaat.

Productcode: D3
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VURENHOUT - STEIGERHOUTLOOK

PANELENSYSTEEM

Productcode: S1
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Productcode: S2

Handig om te weten!
Het lange verticale raam (Type PE65) is een draai-kiepraam.
Deze kunt u dus geheel open of op een kiepstand zetten.
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VURENHOUT - STEIGERHOUTLOOK

PANELENSYSTEEM
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Productcode: S4

Alle modellen uit deze brochure zijn door onze klanten zelf
ontworpen in de 3D-configurator of met behulp van een
Lugarde dealer. Vind uw dichtsbijzijnde dealer op www.lugarde.nl

Productcode: S3
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VURENHOUT

PANELENSYSTEEM

Productcode: V3

166 | www.lugarde.nl

Productcode: V4

Glaspaneel met of zonder roedes
Deze glaspanelen kunt u eventueel met of zonder roedes bestellen. De glaspanelen zijn
uitgevoerd met dubbelglas (tevens veiligheidsglas). Glaspanelen zijn gemaakt van Siberisch
lariks hout. Gebeitst in zwartgrijs (RAL 7021) of u kunt deze gewoon onbehandeld laten in
zijn originele Siberisch lariks houtkleur.
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VURENHOUT

PANELENSYSTEEM

Productcode: V2
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Eenzijdige panelen

Handig om te weten!
Het framewerk bij tuinhuizen met horizontale
planken bestaat uit verticale balken aan de binnenzijde
van het paneel. Wilt u dit liever ook met een bekleding
van planken? Kies dan voor tweezijdige panelen.

Tweezijdige panelen
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VURENHOUT

PANELENSYSTEEM
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Productcode: V5

Productcode: V1
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Ook uw eigen panelen
tuinhuis ontwerpen?
1
2

Ga naar lugarde-configurator.nl

Typ de productcode of start vanaf een leeg sjabloon. (zie
hiernaast)

LUGARDE
3D-CONFIGURATOR

Hiermee kunt u vanaf het beginpunt uw droom tuinhuis
ontwerpen en ziet u gelijk alle informatie zoals prijzen,
plattegrond en 3D ontwerp (in 360 graden te roteren).
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Productcodes
Steigerhout zonder luifel
Steigerhout met luifel

ST
STL

Siberisch lariks zonder luifel
Siberisch lariks met luifel

SL
SLL

Vurenhout zonder luifel
Vurenhout met luifel

VH
VHL

Douglashout zonder luifel
Douglashout met luifel

DH
DHL

VD+GL 770 x 1935
Siberisch lariks met melkglas
VD+GS 770 x 1935
Steigerhoutlook met melkglas

Bovenstaande
roede verdeling is
zowel mogelijk voor
VDD+GL/GS en
VD+GL/GS

VDDL 1210 x 1935
Siberisch lariks
VDDS 1210 x 1935
Steigerhoutlook

VDL
770 x 1935
Siberisch lariks
VDS
770 x 1935
Steigerhoutlook

PE65
600 x 1530
Siberisch lariks
(Draai-kiep)

PE47
770 x 1000
Siberisch lariks
(Draai-kiep)

MG50 1140 x 340
Siberisch lariks
met melkglas
(Uitzet)

VERTICALE PANELEN
DEUREN & RAMEN

VDD+GL 1210 x 1935
Siberisch lariks met melkglas
VDD+GS 1210 x 1935
Steigerhoutlook met melkglas

Voor alle andere mogelijke ramen/deuren bekijk pagina 176.

Specificaties van deze deuren en ramen:
•

Al deze ramen en deuren zijn HR++
dubbelglas.

•

Al onze ramen en deuren worden
uitgevoerd in gelamineerd hout.

•

Bovenstaande deuren en ramen
kunnen uitgevoerd worden met
roedes.

•

Onze roedes hebben een
kliksysteem: ideaal bij het beitsen
en/of ramen wassen.

•

Het glas in al onze ramen en
deuren kan zowel in melkglas
(meerprijs) als in helder glas
besteld worden.

•

Al onze enkele deuren kunnen
kostenloos (rechtsdraaiend)
gemaakt worden. Standaard worden
de deuren linksdraaiend geleverd.

•

De scharnieren van onze ramen
en deuren zijn verstelbaar. Dit
in verband met het eventueel
uitzetten/krimpen van hout.

•

Aangegeven maten zijn dagmaten.
Breedte x hoogte in mm.

•

Alle deuren zijn voorzien van een
driepuntssluiting.

•

Draai-kiepramen zijn naar
binnendraaiend

•

De drempels van de deuren zijn
uitgevoerd met een aluminium
profiel tegen slijtage.
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DEUREN & RAMEN

PJ04
PJ04H
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770 x 1800 PJ03
770 x 1935

PE45
1210 x 1800
PE45H 1210 x 1935
PE45XL 1510 x 2070

GD01

770 x 1000
(uitzet)

PE44

PX39
770 x 1800 PX37
PX39H 770 x 1935

1210 x 1530

2290 x 2000
(kantel)
Keteldruk geïmpregneerd (bruin)

PE24
1210 x 1800
PE24H 1210 x 1935

GD02

2290 x 2000
(openslaand)

770 x 1000
(uitzet)

PE23

PX45
770 x 1800 PX44
PX45H 770 x 1935

1210 x 1140

GD03

770 x 1140
(uitzet)

PE28
1210 x 1800
PE28H 1210 x 1935

2290 x 2000
(sectionaal)

PR29
770 x 1800 PR26
PR29H 770 x 1935

PE27

1210 x 1530

770 x 1140
(uitzet)

PE46
770 x 1800
PE46H 770 x 1935

PE41
1210 x 1800
PE41H 1210 x 1935

Glasschuifwand
in elke breedtemaat leverbaar

PE40

1210 x 1530

SD200 2000 x 1935
(schuif)

PE61
770 x 1800
PE61H 770 x 1935

PE60
1210 x 1800
PE60H 1210 x 1935
PE60XL 1510 x 2070

MG01 770 x 1800
MG01H 770 x 1935
(melkglas)

MG02 1210 x 1800
MG02H 1210 x 1935
(melkglas)

DD01 770 x 1800
DD01H 770 x 1935
BD01H 770 x 1935
(binnendeur met cilinderslot)
IN01H 770 x 1935
(binnendraaiend)

DD02 770 x 1800
DD02H 770 x 1935

PE45F 1210 x 1800
PE45FH 1210 x 1935

DD03H 770 x 1935
(binnendeur)

PE50H 1510 x 1935
PE50XL 1510 x 2070

PE51

PJ24
PJ05
340 x 730
(vast)

PJ06
340 x 1140
(vast)

SD300 3000 x 1935
(schuif)

PJ05H

730 x 340
(vast)

PJ06H

PJ07
340 x 1530
(vast)
met ventilatierooster

1140 x 340
(vast)

PJ08

PJ25

770 x 1800
(uitzet)

PE22
1000 x 1800 PE21
PE22H 1000 x 1935 1140

1000 x

PE26
1000 x 1800 PE25
PE26H 1000 x 1935 1530

1000 x

VL01H 1995 x 1935
(vouw)

DL01H 1495 x 1935
(vouw)

PR30
1000 x 1800 PR28
PR30H 1000 x 1935 1140

1000 x

VL02H 2415 x 1935
(vouw)

1935 x 340
(vast)

1530 x 1000
(vast)

460 x 550
(uitzet)

PJ25

MG50 1140 x 340
(uitzet + melkglas)

1000 x 1530
(vast)

PJ23

PJ26
770 x 1800
(vast)

1935 x 340
(uitzet)

PE47

770 x 1000
(draai-kiep)

PE48

1290 x 1000
(draai-kiep)

PJ27
770 x 1800
(vast)

PE49

1210 x 1530
(draai-kiep)
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Op lugarde.nl vindt u alle plattegronden.

Alle maten zijn ca. maten en weergegeven in cm
Pagina

Productcode

B x D tuinhuis

20

PR44

21

PR2

22

Raamtype(s)

240 x 180

PE46H

3x PJ07

300 x 180

PE26

2x PJ07

PR15

420 x 300

SD300

PJ24

P1

240 x 180

MG02

P44

300 x 300

PX45

PX44

P43

300 x 300

PE50H

PX37

P46

240 x 240

DL01H

23

PR50

300 x 420

PE60XL

24

PR5

300 x 240

VL01H + DL01H

PR14

420 x 300

VL02H

PR19

480 x 300

PE22H

PR4

240 x 180

120 x 180

DD02

PR6

120 x 240

180 x 240

PE61H

PR16

300 x 300

180 x 300

MG02H + IN01H
DD01H

29

30

PR47

300 x 240

540 x 240

31

PR52

480 x 300 + 180 x 240

180 x 60

DD01H-100 + VL02H

32

PR53

180 x 360

420 x 360

MG01H

33

PR36

420 x 240

420 x 360

MG02H
DD02H

PR24

180 x 300

420 x 300

34

PR27

300 x 240

360 x 300

MG02H

35

PR54

240 x 180

360 x 300

MG01H

36

PR25

240 x 180

360 x 300

DD01H

PR59

300 x 420

600 x 420

PE61H-100

37

TUINHUIZEN
OVERZICHTSPAGINA

Deurtype(s)

B x D luifel

2x PJ06

Bijzonderheden

Uitgevoerd met melkglas

2x PE21

PJ24

4xMG50, 1x PE48

PE48 is uitgevoerd met melkglas

3x glasschuifwand

Breedtes glasschuifwanden: 282, 294 en 198 cm

PR11

300 x 240

300 x 240

PE45H

38

PR26

240 x 240

420 x 300

PX39

PX 37

39

PR55

300 x 180

300 x 420

PE45H

2x glasschuifwand

Breedtes glasschuifwanden: 300 en 275 cm

PE60H

40

PR58

180 x 180

180 x 60 + 540 x 240

41

PR37

240 x 300 + 300 x 300

540 x 120

2x PE45H

42

PR40

420 x 300

300 x 300 + 300 x 300

PE61H

2x PE23

Ramen uitgevoerd zonder roedes

43

PR42

300 x 360 + 300 x 360 + 360 x 360

300 x 180

PE45H + 3x VL02H

2x PJ23

Inclusief dubbele onderbouw: tussenwanden weggelaten

360 x 360

PE45H

2x PJ25, PJ23, PJ07, glasschuifwand

Glasschuifwand 300 cm breed, PE45H met melkglas

44

PR32

240 x 240

51

P51

180 x 180

PJ04

P561

180 x 180

PX39

P568

240 x 240

DD02

2x PJ06

P52

240 x 240

PX45

2x PX44

P563

240 x 240

PX45

2x PX44

P54

360 x 360

PE24

2x PE23

P58

240 x 240

PE22

2x PX44
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Productcode

B x D tuinhuis in cm

51

P60
P53

Deurtype(s)

Raamtype(s)

180 x 180

PJ04

2x PJ03

300 x 300

PR30

2x PR28

P5D8

120 x 240 + 240 x 240

PR30 + PR29

2x PR26

P5D2

300 x 300 + 180 x 300

PE22 + DD01

2x PE21

P5D6

180 X 360 + 360 x 360

PE45H + DD01H

4 x PJ07

P5D1

240 x 240 + 120 x 240

PR30 + DD01

2x PR26

P5D5

360 x 360 + 180 x 360

PE28H + DD01H

2x PE27

54

P5L

240 x 300

PX45

PX44

60

P890

525 x 385

2 x PE24H

2x PE23

61

P81

ø 250

PA04

2x PA03

P88

ø 300

PE22

2x PE21

P89

ø 300

PC04

2x PC03

P83

ø 250

PR29

2x PR26

P889

ø 300

PE26

2x PE25

P87

ø 300

PR30

2x PR28

P893

ø 350

PE28H

3x PE27

P895

ø 350

PR30

2x PR28

P898

300 x 250

PE24

2x PX44

P897

350 x 300

PE24

2x PE21

P891

445 x 350

PE45H

2x PE44 + 2x PJ07

68

PS17

350 x 350

472 x 350

SD200

2x PJ07 + glasschuifwanden

70

PS10

300 x 300

372 x 200

PE60H

71

PS9

200 x 336

422 x 336

PE45FH

72

PS14

722 x 350

73

PS8

250 x 250

250 x 136 + 336 x 386

PE61H

74

PS16

200 x 336

422 x 336

2x PE46

PX37

75

PS7

486 x 350

PX39H

PX37

76

PS13

350 x 350			

SD200

2x PJ07

77

PS3

572 x 336

DD01H

3x glasschuifwanden

Breedtes glasschuifwanden: 186 en 2 x 172 cm

78

PS4

858 x 436

DD01H + PE46H

PJ08 + glasschuifwanden

Breedtes glasschuifwanden: 4 x 272 en 172 cm

80

PS15

922 x 350

DD01H-100 + SD300

4x PJ07 + 1x PJ06H

82

AM44

904,4 x 400

4x PE50XL

Totaal 8,84 m1 glasschuifwand

84

AE25

700 x 300

AS45

892 x 400

4x PJ06 + glasschuifwand

Breedtes glasschuifwanden: 892 en 377 cm + 3x dakramen 88 x 200 cm

90

VV12

600 x 300

2x glasschuifwanden

Breedtes glasschuifwanden: 283 cm

91

VV23

360 x 300

92

VV2

300 x 300

52
53

62

B x D luifel in cm

240 x 300

Bijzonderheden

Breedtes glasschuifwanden: 472 en 150 cm
Met langere rail zodat glaswanden voor wanden van de blokhut schuiven

2x PE24H

472 x 350

Glasschuifwand 272 cm

PE60H uitgevoerd met roedes

3x PE21
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Productcode

B x D tuinhuis

93

VV18

600 x 420

94

VV11

420 x 300

95

VV21

480 x 300

96

VV24

360 x 300

97

VV8

300 x 300

VV22

360 x 360

98

VB01

800 x 400

104

B14
B1

Deurtype(s)

Raamtype(s)

300 x 400

MG02H

MG50

240 x 180

DD02

PJ05

B2

240 x 240

DD02

PJ06

B6

250 x 300

PE26H

4x PJ07

B3

360 x 360

PE24

PE23

B5

300 x 300

PX45

PX44

106

B20

450 x 300

PE45H

2x PJ07, 1x PJ06H

108

B26

700 x 350

VLO2H, PE46H, DD03H

PX44
3x PJ07

TUINHUIZEN
OVERZICHTSPAGINA

105

B x D luifel

B31

200 x 200

200 x 200 + 400 x 400

PE61H-100

109

B44

600 x 400

600 x 200

2x VL02H

110

B18

250 x 200

550 x 200

PE61H

2x PJ23, 1x PJ25

111

B28

750 x 350

MG02

4x PJ07

B9

250 x 200

112

B23

500 x 400

PE45FH + PX39H

PX37

113

B4

360 x 360

PE26H

2x PJ07, 2x PE21

B13

400 x 300

PE26

4x PJ07

B15

400 x 350

PE45

PE44, 4x PJ07

B16

400 x 300

400 x 100

PE24H

2x PE23

B48

600 x 300

300 x 400

PE45H + DD01H

3x PJ07

B45

600 x 300

300 x 360

2x PE45H + 1x DDO3H

4x PE44 + 5x PJ07

115

B52

850 x 350

250 x 100 + 250 x 100

PE45H + DD01

2x PE44 + 4x PJ07

116

B54

850 x 350

850 x 250

2x VL01H + 1x DL01H

2x PE25

B22

600 x 300

250 x 50

PE45H

2x PE44 + 2x PJ07

117

B36

500 x 400

500 x 150

PE22H

2x PE21

118

B41

800 x 400

Inpandig 300 x 100

PE45H

3x PE44

B60

420 x 360

420 x 160

VL02H

2x PE44

119

B50

340 x 250

340 x 150

PE50H

PX37

121

B47

500 x 500

300 x 500 +

2x PE28H

2x PE27

123

B67

1000 x 400

500 x 300

2x SD300

124

B66

550 x 400

Inpandig 290 x 90

DD03H + VL01H

114

250 x 200

Bijzonderheden

PX44 is uitgevoerd zonder roedes

PE26
PE21 is uitgevoerd zonder roedes

Inpandig 250 x 100
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Productcode

B x D tuinhuis in cm

B x D luifel in cm

Deurtype(s)

Raamtype(s)

125

B57

950 x 350

950 x 150

PE24H + DD01H-100

3x PE23

126

B65

590 x 320

PX39H + PE50H

MG50H + PE23

129

B51

800 x 400

6x PE41H + DD01H +

PJ06 +PJ08

130

B55

500 x 600

PE45H

2x PE48 + 2x PE44 + 1x PJ08

133

B69

1690 x 1340

6x PE50XL + 8x DD03H

27x PE51

134

B68

1100 x 500

Inpandig 600 x 100

2x PE24H

2x PE23

137

G11

1400 x 400

Inpandig 400 x 650

PE61H-100 + PE50H

PJ24 + PJ06

140

PS11

300 x 486

286 x 486

GD02

Inpandig 200 x 250

550 x 200

Bijzonderheden

DDO3H

G4

500 x 550

GD01 + PX39

PX37

141

G7

650 x 500

2x GD03 + PE45H

PE48

142

G5

600 x 400

GD02 + PX39H

2x PX37

143

G2

500 x 350

PX39 + GD02

PX37

144

G3

650 x 400

GD02 + PX39

2x PX37

G9

600 x 550

GD02 + PX39H

PX37

G8

750 x 800

GD03 + DL01H +

3x PJ07

145

Inpandig 350 x 400

VL01H + DD03H
C1

540 x 420

C2

407,6 x 607,6

154

SL4

309 x 309

309 x 400

VDL

156

SL5

309 x 309

309 x 400

VDL

157

SL1

309 x 309

VD + GL (helder glas)

MG50 (helder glas)

SL3

409 x 309

VDD + GL (helder glas)

PE47- siberisch lariks

SL2

359 x 309

VDDL

SL6

259 x 284

VDL

160

D1

409 x 409

161

D2

259 x 259

146

159

PX39H
350 x 259

D3

409 x 409

162

S1

259 x 309

163

S2

259 x 309

VDS

164

S4

309 x 309

VDS

165

S3

309 x 309

166

V3

309 x 309

167

V4

409 x 309

168

V2

259 x 309

300 x 309

DD01H

170

V5

259 x 309

350 x 309

PE61H

171

V1

309 x 309

PX39H
300 x 309

PX37

PE60H
PX37

VD + GS
2x PE65

VDS
400 x 309

PE61H
MG02H

MG50

DD01H
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