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TUIN
VERBLIJVEN
Dit hoofdstuk omvat een samenvatting van ons
assortiment tuinverblijven. Voor het volledige
en uitgebreide overzicht is een specifieke
Tuinverblijven Catalogus beschikbaar. Vraag er
naar bij uw dealer of kijk op onze website.
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Hillhout Livings

HILLHOUT LIVINGS
Van Hillhout, voor buitenmensen
die van elk seizoen willen genieten.

154

LIVING THE
GOOD LIFE
Hoe ontspannen kan het leven
zijn? Rustig thuiswerken in de
tuin, eindelijk de tijd om dat
boek uit te lezen, alle ruimte voor
een uitbundig kinderfeestje en
natuurlijk alle mogelijkheden om de
gasten in de watten te leggen met
een verrassende outdoor cooking...
Eigenlijk zijn de mogelijkheden
met een overkapping van Hillhout
eindeloos.
Hillhout heeft grote collectie Livings die
volledig naar eigen wens zijn in te delen.

Kies je eigen wandelement.
Hier is het wandelement met
klein raam toegepast. Het geeft
voldoende lichtinval terwijl je
privacy gewaarborgd blijft.

Je Living deels gesloten, deels
open geeft een speels karakter. Het
Countryhek zorgt voor
een “open begrenzing”.

Voor meer informatie
en alle mogelijkheden
zie onze speciale
Tuinverblijven
Catalogus of kijk
op onze website.
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Het hoekmodel van de Living
Modulair is ideaal voor de hoek van
je tuin, met de verschillende
wand- en deuropties kun je iedere
opstelling creëren.

Fraai!
Een groen geïmpregneerde
Living 500 met witte
wandelementen

AFMETINGEN: (bxd)
390x280 cm
390x390 cm
502x390 cm
724x390 cm
Er is al een Living
Modulair Excellent
vanaf € 1.159,-

LIVING
MODULAIR
EXCELLENT
Stel je eigen overkapping samen.
De Living Modulair is voorzien van
gelamineerde staanders 12x12 cm.
Bovendien is de uitvoering verbeterd

De Hillhout Living Modulair is beschikbaar in onderstaande kleuren:

Onbehandeld

Groen
geïmpregneerd

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

Bruin
gespoten

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL 8001

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk karakter van
de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de werkelijkheid.

met zware schoren 9x9 cm en
ingekeepte gordingen/ringbalken.
Gemaakt van geïmpregneerd
vuren. Dakbedekking van EPDM,
inclusief hemelwaterafvoer. Alle
zijden van de Living zijn eenvoudig
gedeeltelijk of helemaal dicht
te maken met wandelementen,
deurelementen en extra staanders.
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Living Modulair
Hoekmodel.
Ideaal voor de
hoek van je tuin!

Bepaal zelf jouw indeling of type
wand. Er zijn eindeloos veel
combinaties mogelijk.

AFMETINGEN: (bxd)
350x240 cm
350x350 cm
460x350 cm
680x350 cm
Er is al een Urban
Living Excellent
vanaf € 1.039,-

URBAN LIVING
EXCELLENT

Optioneel is een glazen schuifwand op maat leverbaar

Deze strak vormgegeven overkapping
past bij een moderne “stadse” tuinstijl.
De Urban Living sluit naadloos aan
op het bestaande Living Modulair
systeem, dit betekent dat alle
wandelementen hier in kunnen
worden geplaatst. De staanders
zijn vervaardigd uit gelamineerde
vurenhouten palen van 12x12 cm.
Dak inclusief aluminium daktrim,
dakdoorvoer en hemelwaterafvoer.

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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dakbedekking van EPDM, verticale

DOUGLASVISION
OVERK APPINGEN
Het assortiment overkappingen van
Woodvision in douglashout is legio en
omvat diverse typen buitenverblijven,
carports, kapschuren en zadeldaken.
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DHZ
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Douglasvision
Buitenverblijven
Comfort

Douglasvision
doe-het-zelf
Buitenverblijven

Het Douglasvision buitenverblijf
Comfort is ons instapmodel; een luxe
buitenverblijf voor een aantrekkelijke
prijs! Keuze uit verschillende soorten
wanden.

De Douglasvision doe-het-zelf lijn
is dé lijn voor de echte doe-hetzelver. Gemaakt van fijnbezaagd
douglashout. Wordt geleverd
zonder voorbewerking, maar met
een duidelijke opbouwinstructie,
waarmee u alle onderdelen zelf op
maat maakt. Een goede kennis van
houtbewerking en bijbehorende
machines is gewenst.

Geschaafde:
• Staanders 12x12 cm
• Ringbalken 4,5x16 cm
• Gordingen 4,5x12 cm
• Schoren 4,5x12 cm.
• Overstek aan voorzijde 33 cm
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ou l s

NIEUW

Fijnbezaagde:
• Staanders 12x12 cm
• Ringbalken 5x15 cm
• Gordingen 5x15 cm
• Schoren 5x15 cm.
• Overstek aan voorzijde 34 cm

D

comfort

D

ouglas

D

D

DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN

ouglas

prestige
V ision

Douglasvision
Buitenverblijven
Modulair

Douglasvision
Buitenverblijven
Prestige

De Douglasvision Modulairlijn is onze
meest veelzijdige productlijn. De
talloze afmetingen en de grote keuze
uit verschillende soorten wanden
maakt nagenoeg elke indeling
mogelijk.

De Douglasvision Prestigelijn
is dé top van ons assortiment.
Buitenverblijven in zeer robuuste
uitvoering en in te delen naar eigen
wens en behoefte met behulp van
grote diversiteit aan wanden.

Geschaafde:
• Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
• Ringbalken 4,5x16 cm
• Gordingen 4,5x16 cm
• Schoren 4,5x14 cm
• Overstek aan voorzijde 50 cm

Geschaafde:
• Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
• Ringbalken 14x14 cm, duplo
verlijmd
• Gordingen 7x22 cm
• Schoren 12x12 cm
• Rondom overstek 40 cm
• Boei met sierlijst
• Afwerking met doken

DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN COMFORT
Buitenverblijf Comfort is ons instapmodel. Met de optionele wanden van enkel- of
dubbelzijdig Zweeds rabat maakt u de achterzijde en/of de zijkanten dicht.

AFMETING: (bxd)
400x270 cm

D

Er is al een
Buitenverblijf
Comfort
vanaf € 1.339,-

ouglas

comfort
V ision

AFMETINGEN: (bxd)
400x300 cm
530x300 cm
600x300 cm
700x300 cm

D

Er is al een
doe-het-zelf
Buitenverblijf
vanaf € 1.039,-

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF
BUITENVERBLIJVEN

ou l s

DHZ
V isio

NIEUW De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver.

Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar
goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een

Er is al een
Buitenverblijf
Modulair
vanaf €2.069,-

D

AFMETINGEN: (bxd)
310x310 cm
400x310 cm
400x400 cm
500x310 cm
600x310 cm
700x310 cm
500x400 cm
600x400 cm
700x400 cm

De Douglasvision Modulairlijn is onze
meest veelzijdige productlijn. De talloze
afmetingen en de grote keuze uit
verschillende soorten wanden maakt
nagenoeg elke indeling mogelijk.
• Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
• Ringbalken 4,5x16 cm
• Gordingen 4,5x16 cm
• Schoren 4,5x14 cm
• Overstek aan voorzijde 50 cm

ouglas

modulair
V ision

DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN
MODULAIR

Creëer uw eigen overkapping op maat! Voorbeeld: Douglasvision
Buitenverblijf basis 700x400 cm gecombineerd met uitbreidingsset
350x400 cm maakt samen een Buitenverblijf van 1050x400 cm. Er is
gekozen voor een strakke uitvoering met blokhutprofielwanden. Met
behulp van de wanden kunt u zelf uw buitenverblijf naar wens indelen.

Met onze modulaire buitenverblijven kunt u
spelen met de indeling van uw overkapping.

NIEUW
De Douglasvision buitenverblijven zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Dit maakt de toepassing erg veelzijdig,
zo kunt u uw buitenverblijf inrichten als
berging, maar ook als loungeruimte.

Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

NIEUW

Hoekmodel Modulair 400x400 cm

De Douglasvision buitenverblijven zijn beschikbaar in
veel verschillende varianten. De hoekvorm maakt het
model iets compacter, waardoor deze gemakkelijker in
een kleine tuin kan worden geplaatst. De basis van het
hoekmodel kan, net als alle andere buitenverblijven
Modulair, worden aangevuld met wanden, deuren en
ramen. Zo bepaalt u zelf de indeling van uw verblijf.
162

De Douglasvision buitenverblijven zijn in de breedte uit te
breiden met uitbreidingsmodules van 250, 300 en 350 cm.

ouglas

modulair
V ision

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Buitenverblijf Modulair 750x400 cm

D

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets

D

ouglas

prestige
V ision

DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN
PRESTIGE

Met een landelijke uitstraling en zeer robuuste uitvoering is
het buitenverblijf prestige de top van ons assortiment. Een
vorstelijke aanwinst voor elke tuin.

De Douglasvision Prestigelijn is een kwalitatief
hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoerd

NIEUW
De Douglasvision buitenverblijven zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

met: staanders en ringbalken van 14x14 cm,
schoren van 12x12 cm en gordingen van 7x22 cm.
De buitenverblijven Prestige zijn uitgerust met
dubbele boeidelen waardoor een decoratieve
sierlijst ontstaat. Grote schroeven worden uit het
zicht gehouden door middel van douglashouten
doken, wat het geheel een rustiek aanzicht geeft.

Buitenverblijf Prestige 600x500 cm

Buitenverblijf Prestige 600x500 cm
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Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

AFMETINGEN: (bxd)
600x360 cm
600x500 cm
700x360 cm
700x500 cm
900x360 cm
900x500 cm
1050x360 cm
1050x500 cm
1200x360 cm
1200x500 cm
1400x360 cm
1400x500 cm
Er is al een
Buitenverblijf
Prestige
vanaf € 5.079,Trasramen optioneel

Buitenverblijf Prestige 1200x500 cm

Decoratieve doken

Gordingen 7x22 cm

Buitenverblijf Prestige 600x360 cm

Voeg een douglas
shutterscherm toe als
decoratief element.

glas
ou

V isio

n

D

tige
pres

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Met een stelkozijn
sluit uw deurkozijn
mooi aan op de wand.

Omdat elke Douglasvision carport naar uw wens kan worden
samengesteld is het noodzakelijk bij uw opdracht een plattegrond met
de gewenste wandindeling en maatvoering van uw carport bij te voegen.
Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

DOUGLASVISION
CARPORTS

NIEUW
De Douglasvision carports zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Maak uw keuze voor een vrijstaande carport of voor
de muuraanbouw carport die tegen een gevel kan
worden geplaatst. Kies vervolgens de geschikte
afmeting voor uw situatie. Douglasvision carports
zijn standaard uitgevoerd met platdak.
166

Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

AFMETINGEN: (bxd)
500x300 cm
600x300 cm
900x300 cm
Er is al een
Carport
vanaf € 2.339,-

265 cm

Muuraanbouw Carport 600x300 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Vrijstaande Carport 600x300 cm

V ision

ou l s

DHZ

Douglasvision
doe-het-zelf
Kapschuren

De Douglasvision kapschuur
Comfort is ons instapmodel;
een echte kapschuur voor
een aantrekkelijke prijs!
Keuze uit verschillende
soorten wanden.

De Douglasvision doehet-zelf lijn is dé lijn voor
de echte doe-het-zelver.
Gemaakt van fijnbezaagd
douglashout. Wordt geleverd
zonder voorbewerking,
maar met een duidelijke
opbouwinstructie, waarmee
u alle onderdelen zelf op
maat maakt. Een goede
kennis van houtbewerking
en bijbehorende machines is
gewenst.

168

NIEUW

Fijnbezaagde:
•
Staanders 12x12 cm
• Spanten 5x15 cm
• Schoren 5x15 cm

ouglas

Douglasvision
Kapschuren
Modulair

Douglasvision
Kapschuren
Prestige

De Douglasvision
Modulairlijn is onze meest
veelzijdige productlijn. De
talloze afmetingen en de
grote keuze uit verschillende
soorten wanden maakt
nagenoeg elke indeling
mogelijk.

De Douglasvision kapschuren
Prestigelijn is dé top van ons
assortiment. Kapschuren in
zeer robuuste uitvoering en
in te delen naar eigen wens
en behoefte met behulp van
grote diversiteit aan wanden.

V ision

V isio

Douglasvision
Kapschuren
Comfort

Geschaafde:
• Staanders 12x12 cm
• Spanten 4,5x9,5 cm
• Schoren 4,5x9,5 cm
• Ringbalken 4,5x16 cm

ouglas

modulair

D

comfort

D

ouglas

D

D

DOUGLASVISION KAPSCHUREN

Geschaafde:
•	Staanders 14x14 cm,
duplo verlijmd
• Spanten 4,5x16 cm
• Schoren 4,5x14,5 cm

prestige
V ision

Geschaafde:
•	Staanders 14x14 cm, duplo
verlijmd
•	Ringbalken 14x14 cm,
duplo verlijmd
• Spanten 4,5x16 cm
• Schoren 12x12 cm
• Zijoverstek 33 cm
• Afwerking met doken

DOUGLASVISION KAPSCHUREN COMFORT
Kapschuur Comfort is ons
instapmodel. Met de optionele
wanden van enkel- of dubbelzijdig
Zweeds rabat maakt u de achterzijde
en/of de zijkanten dicht.

Kapschuur Comfort 400x250 cm

Er is al een Kapschuur Comfort
vanaf € 1.329,-

D

AFMETING: (bxd) 400x250 cm
ouglas

comfort
V ision

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF KAPSCHUREN
AFMETINGEN: (bxd)
530x300 cm
600x300 cm

D

Er is al een
doe-het-zelf
Kapschuur
vanaf € 1.219,-

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte

ou l s

DHZ
V isio

doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout.
Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een
duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen
en bijbehorende machines is gewenst.

Kapschuur doe-het-zelf 600x300 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.

169

Tuinverblijven

zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking

Een kapschuur is niet zomaar een schuur.
Het is een woonkamer voor buiten of een
werkplaats waar uw ideeën tot leven komen.

D

Deel in naar wens en maak uw dromen waar.

DOUGLASVISION KAPSCHUREN
MODULAIR
Het basispakket van de Douglasvision kapschuur

ouglas

modulair
V ision

NIEUW

De Douglasvision kapschuren zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Modulair wordt geleverd zonder wanden, deuren en/
of ramen. Deze kunt u naar eigen smaak toevoegen. De
kapschuur is uit te breiden met uitbreidingsmodules.
Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf
bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen,
metalen dakpanplaten of shingles.

Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

AFMETINGEN: (bxd)
500x230 cm
600x230 cm
700x230 cm
500x310 cm
600x310 cm
700x310 cm
Er is al een
Kapschuur Modulair
vanaf € 2.439,-
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Elk Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden
samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht
een plattegrond met de gewenste maatvoering en
wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

De Douglasvision kapschuren zijn in de breedte uit te
Dougla

modulair
s

Het basispakket is te vergroten met
één of meerdere uitbreidingssets

V

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.

is i o n
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breiden met uitbreidingsmodules van 250, 300 en 350 cm.

D

ouglas

prestige
V ision

DOUGLASVISION
KAPSCHUREN PRESTIGE
De Douglasvision Prestigelijn is een kwalitatief

Trasramen optioneel

Decoratieve doken

Gordingen 7x22 cm

NIEUW
De Douglasvision kapschuren zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoegd met:
staanders en ringbalken van 14x14 cm, schoren van
12x12 cm en spanten van 4,5x16 cm.
De Kapschuren Prestige zijn uitgerust met dubbele
boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat.
Grote schroeven worden uit het zicht gehouden door
middel van douglashouten doken, wat het geheel een
rustiek aanzicht geeft.
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Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

AFMETINGEN: (bxd)
600x400 cm
700x400 cm
900x400 cm
1050x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

Kapschuur Prestige 900x400 cm

D

ouglas

prestige
V ision

Kapschuur Prestige 700x400 cm

Optioneel Trasramen met
steenstrips (zie ook pagina 151).

Kapschuur Prestige 1400x400 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Er is al een
Kapschuur Prestige
vanaf € 4.739,-

DOUGLASVISION
ZADELDAKEN

NIEUW

ou l s

174

ouglas

D

modulair

DHZ

Douglasvision Zadeldaken Modulair
De Douglasvision Modulairlijn is een veelzijdige
productlijn. De vele afmetingen en de grote keuze
uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg
elke indeling mogelijk.
Geschaafde:
• Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
• Ringbalken 4,5x16 cm
• Spanten 4,5x16 cm
• Schoren 4,5x14,5 cm

ouglas

prestige

V ision

V isio

Douglasvision doe-het-zelf Zadeldaken
De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn
voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van
fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd
zonder voorbewerking, maar met een duidelijke
opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen
zelf op maat maakt. Een goede kennis van
houtbewerking en bijbehorende machines is
gewenst.
Fijnbezaagde:
• Staanders 12x12 cm
• Ringbalken 5x15 cm
• Spanten 5x15 cm
• Schoren 5x15 cm
• Zijoverstek 23 cm

D

D

Binnen onze Douglasvision Zadeldaken
hebben wij de volgende productlijnen:

V ision

Douglasvision Zadeldaken Prestige
De Douglasvision Prestigelijn is dé top van
ons assortiment. Zadeldaken in zeer robuuste
uitvoering en in te delen naar eigen wens en
behoefte met behulp van grote diversiteit aan
wanden.
Geschaafde:
• Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
• Ringbalken 14x14 cm, duplo verlijmd
• Spanten 4,5x16 cm
• Schoren 12x12 cm
• Zijoverstek 30 cm
• Afwerking met doken

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF ZADELDAK
zijaanzicht

vooraanzicht

NIEUW De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn

voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd

alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis

235

347

maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u

235 347

douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking,

D

van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Doe-het-zelf Zadeldak 600x300 cm

ou l s

DHZ
V isio

AFMETINGEN: (bxd)
530x300 cm
600x300 cm

ou l s

DHZ
V isio
Doe-het-zelf Zadeldak 530x300 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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D

Er is al een
doe-het-zelf
Zadeldak
vanaf € 1.209,-

DOUGLASVISION
ZADELDAKEN
MODULAIR
De Douglasvision zadeldaken Modulair zijn verkrijgbaar
in twee dieptematen, 310 cm en 400 cm. Wordt geleverd
als bouwpakket: alle staanders, gordingen en ringbalken

NIEUW
De Douglasvision zadeldaken zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

Onbehandeld

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

Bruin
gespoten

Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

zijn voorgeboord en ingekeept. Hierdoor is het verblijf
gemakkelijk in elkaar te zetten. Door gebruik te maken
van wanden kunt u uw verblijf naar eigen wens indelen.
Er wordt geen dakbedekking meegeleverd, zo kunt u
zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen,
metalen dakpanplaten of shingles.
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Zadeldak Modulair 500x400 cm

Zadeldak Modulair 400x310 cm

Zadeldak Modulair 500x400 cm

Uw tuinverblijf in kleur.
Alle tuinhuizen, Livings, Douglasvision tuinverblijven
en blokhutten zijn dit jaar verkrijgbaar in gespoten
uitvoering. Met behulp van een spuittechniek wordt een
dekkende verflaag verkregen. Spuitwerk is beschikbaar
in 6 verschillende kleuren. Afhankelijk van het houttype
zijn diverse kleuren mogelijk.

D

Zadeldak Modulair 600x310 cm

ouglas

modulair

AFMETINGEN: (bxd)
310x310 cm
400x310 cm
500x310 cm
600x310 cm
900x310 cm
400x400 cm
500x400 cm
600x400 cm
900x400 cm

V ision

Er is al een
Zadeldak Modulair
vanaf €2.219,-

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.

177

Tuinverblijven

Zadeldak Modulair 900x400 cm

D

ouglas

prestige
V ision

Niet in Frankrijk, maar in uw eigen
tuin. Creëer een bourgondische
sfeer met onze uitblinker binnen de

Elke Douglasvision zadeldak kan naar eigen wens
worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om
bij opdracht een plattegrond met de gewenste
maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor
het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

zadeldaken en waan u voor even in
zonovergoten Frankrijk.

DOUGLASVISION
ZADELDAKEN PRESTIGE
NIEUW

De Douglasvision Prestigelijn is een kwalitatief

De Douglasvision zadeldaken zijn beschikbaar in onderstaande kleuren:

hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoerd met:
staanders en ringbalken van 14x14 cm, schoren van
12x12 cm en spanten van 4,5x16 cm.

Onbehandeld

De zadeldaken Prestige zijn uitgerust met dubbele
boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat.

Kleurloos
geïmpregneerd

Groen
geïmpregneerd

middel van douglashouten doken, wat het geheel een
rustiek aanzicht geeft.

221

379

zijaanzicht 360

21

379
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Wit
gespoten

Grijs
gespoten

Antraciet
gespoten

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7043

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk
karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de
werkelijkheid.

Grote schroeven worden uit het zicht gehouden door

vooraanzicht

Bruin
gespoten

Zadeldak Prestige 600x400 cm

D

ouglas

prestige

AFMETINGEN: (bxd)
600x400 cm
700x400 cm
900x400 cm
1050x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

V ision

Er is al een
Douglasvision
Zadeldak Prestige
vanaf € 4.649,-

Zadeldak Prestige 1400x400 cm

Wanden van Zweeds rabat,
zwart geïmpregneerd.
Zo u wilt kunt u ook voor
wanden kiezen gespoten
in een trendy kleurtje.

Zadeldak Prestige 1200x400 cm

Decoratieve doken

Verticale topgevel

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Trasramen optioneel

•	Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
•	Ringbalken 14x14 cm, duplo verlijmd
• Spanten 4,5x16 cm
• Schoren 12x12 cm
• Zijoverstek 33 cm
• Afwerking met doken

TOPVISION TUINHUIZEN
Créme de la créme! In onze Topvisionlijn komen
traditie en ontwikkeling samen, ofwel de
uitstraling van een modern tuinhuis in combinatie
met de robuuste materialen van een blokhut.
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AFMETINGEN: (bxd)
200x300 cm
250x250 cm
300x200 cm
300x250 cm
300x300 cm
400x300 cm

TOPVISION TUINHUIZEN
Topvision tuinhuizen worden gemaakt van Scandinavisch vurenhout. De
4-ruits deuren van de Topvision tuinhuizen hebben geen dorpel, hierdoor
wordt de instap gemakkelijker en kunnen bijvoorbeeld fiets, kruiwagen en
grasmaaier zonder problemen het tuinhuis in gereden worden. De tuinhuizen

Er is al een
Topvision Tuinhuis
vanaf € 1.889,-

kunnen in wit, grijs of antraciet worden gespoten.

Topvision Tuinhuis Zwaluw (2x3 m) met luifel 5 m

Topvision Tuinhuis Parelhoen (4x3 m)
182

Topvision Tuinhuis Korhoen (3x2 m)

Topvision Tuinhuis Bonte Specht (3x2,5 m) met luifel 4 m

Topvision Tuinhuis Raaf (3x3 m)

Topvision Houtduif hoekmodel (3x3 m) met luifel 3 m.

ZWEEDS TOPVISION TUINHUIZEN

NIEUW

Met luifel van 3, 4, 5
of 6 meter breed!

Scandinavisch vuren
12x12 staanders, duplo verlijmd
Zware gordingen, ringbalken en schoren
De tuinhuizen kunnen in wit, grijs of antraciet
worden gespoten.
• Geleverd met dubbele glasdeur, incl. stelkozijn
• Glasdeur is zonder dorpel, voor gemakkelijke instap

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.

Er is al een Zweeds
Topvision Tuinhuis
vanaf € 4.179,-
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•
•
•
•

AFMETINGEN: (bxd)
588x300 cm
688x300 cm
788x300 cm
888x300 cm

AFMETINGEN: (bxd)
300x300 cm (zonder luifel)
600x300 cm
700x300 cm
800x300 cm
900x300 cm
Er is al een Douglas
Topvision Tuinhuis
vanaf € 2.719,-

DOUGLAS TOPVISION TUINHUIZEN

Roek 300x300 cm

De luifel is zowel
links als rechts
leverbaar. Geef dit
aan bij uw bestelling.

Roek 300x300 cm met luifel 300 cm

De douglas Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar in twee varianten, de
Raaf (enkele deur 4-ruits en raam) en de Roek (dubbele deur 4-ruits). Beide
tuinhuizen zijn verkrijgbaar met een luifel van 3, 4, 5 of 6 meter breedte.
Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De tuinhuizen kunnen in
bruin, wit, grijs of antraciet worden gespoten.

Raaf 300x300 cm met luifel 300 cm

Raaf 300x300 cm
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AFMETINGEN: (bxd)
300x300 cm (zonder luifel)
500x300 cm
600x300 cm
700x300 cm
800x300 cm
Er is al een Douglas
Excellent Tuinhuis
vanaf € 2.659,De Douglas Excellent tuinhuizen
zijn verkrijgbaar in twee varianten,
de Melbourne (enkele deur met
melkglas) en de Adelaide (dubbele

DOUGLAS EXCELLENT
TUINHUIZEN

deur). Beide tuinhuizen zijn
verkrijgbaar met een luifel van 2, 3,
4 of 5 meter breedte. De douglas
tuinhuizen zijn uitgevoerd met
duplo verlijmde staanders 14x14 cm,
gordingen 4,5x12 cm, boeiplanken

Adelaide 300x300 cm met luifel 300 cm

2,8x19,5 cm en wanden van dubbel
rhombusprofielen 2,8x13,5 cm
(werkend 12,5 cm). Het dak wordt
afgewerkt met EPDM-rubberfolie
en een aluminium daktrim, inclusief

De luifel is zowel links als rechts
leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

De tuinhuizen kunnen
in bruin, wit, grijs of
antraciet worden gespoten.

Melbourne 300x300 cm met luifel 300 cm

Melbourne 300x300 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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dakdoorvoer met zijuitloop.

Adelaide 300x300 cm

BLOKHUTTEN
Noem het een blokhut, tuinhuis of
schuurtje, ze hebben allemaal dezelfde
stabiele hoekverbindingen. U kunt kiezen
uit zeer veel modellen en mogelijkheden.
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De voordelen
•

Houtsoort: Vuren.

•	Alle ramen en deuren van de 28, 34 en 40 mm
blokhutten in deze catalogus worden met echt
glas geleverd.
•	Standaard leveren wij uw blokhut met groene
shingles. Rode, zwarte of grijze dakshingles zijn
op aanvraag leverbaar, zonder meerprijs.
•	Doordat we zelf impregneren kunnen we groen
en bruin geïmpregneerde blokhutten snel leveren.
•	Hoogwaardige strakke hoekverbindingen.
De stapelbouwmethode bij de blokhutten
middels winddicht profiel is scherp doordacht
en veelvuldig getest. De hoekverbindingen
geven een zeer stabiele blokhut en bestaan uit
zorgvuldig uitgefreesde en perfect passende
wandbalken waarbij alle verbindingen goed
hechten en het hout niet indroogt.
•	Dakgootset (optioneel) incl. hemelwaterafvoer
rond 6,5 cm.
•	Fundamentbalken zijn in combinatie met een
vloer niet nodig.

Beschikbare kleuren voor uw blokhut
Een geïmpregneerde blokhut wordt in zijn geheel geïmpregneerd. Bij een
gespoten blokhut zijn ramen, deuren, gordingen, boeidelen en dakhout altijd wit.

Onbehandeld

Groen geïmpregneerd

Bruin geïmpregneerd

Wit gespoten - RAL 9010

Grijs gespoten - RAL 7047

Antraciet gespoten - RAL 7043

Bruin gespoten - RAL 8001

Blauw gespoten - RAL 5014

AFMETINGEN:
Breedte vanaf
172 tot 540 cm
Diepte vanaf 172
tot 380 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Er is al een
blokhut
vanaf € 865,-

Tuinfeestje? Met een prieel

AFMETINGEN: (bxd)
400x350 cm
500x350 cm

of paviljoen heeft u hiervoor

Al vanaf
vanaf € 1.759,-

zit- of loungeplek, voor de

PAVILJOENS & PRIËLEN

Meerkoet 280x280 cm

AFMETINGEN: (bxd)
280x280 cm
340x340 cm
Al vanaf
vanaf € 1.219,-
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Voor de één is het de ideale
ander een plek om lekker met
familie en vrienden te genieten
van een lange zomeravond.

Kolgans 500x350 cm

Watersnip 280x280 cm

een heerlijk overdekt plekje.

Prieel Zwaan 400x400 cm

AFMETINGEN: (bxd)
300x300 cm
400x400 cm
Al vanaf
vanaf € 955,-

De vrijstaande overkapping Grasshopper is
verkrijgbaar in 2 types. De wanden zijn optioneel
en kunnen los bij worden besteld. Achterwand
gesloten en/of de zijwand(en) gesloten. Inclusief
EPDM dakbedekking en dakdoorvoer.

Grasshopper 300x200 cm

Grasshopper 300x200 cm met wanden

Heerlijk buiten
koken onder
de overkapping
en relaxen aan
het water.

AFMETINGEN: (bxd)
300x200 cm
300x300 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Al vanaf
vanaf € 925,-

VERANDA'S

Verleng je huiskamer met een veranda
en geniet samen met je familie van
de eerste frisse zonnestraal tot de
laatste glimp zonlicht van het jaar.

AFMETINGEN: (bxd)
328x300-350-400 cm
428x300-350-400 cm
528x300-350-400 cm
628x300-350-400 cm
728x300-350-400 cm
Er is al een Hillhout
Veranda vanaf € 1.429,-

HILLHOUT
VERANDA EXCELLENT

NIEUW

De Hillhout veranda gemaakt van douglashout is zeer
robuust door het gebruik van gelamineerde staanders van
14x14 cm en gelamineerde liggers van 5,8x14 cm. Het dak
is gemaakt van meerwandige polycarbonaatplaten in de
varianten helder of opaal.
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Veranda Excellent 528x300 cm

DOUGLAS
VERANDA
Totale hoogte muurzijde
304/310/317 cm, doorgangshoogte
250 cm. De dakplaten zijn 16 mm
dik en zijn verkrijgbaar in de types
helder en opaal. De dakplaten type
helder hebben een lichtdoorlating
van 80% en de dakplaten type opaal

AFMETINGEN: (bxd)
300x300 cm
400x300 cm
500x300 cm
600x300 cm
700x300 cm

(is wat witter van kleur) hebben
een lichtdoorlating van 54%.

Er is al een
Douglas Veranda
vanaf € 1.029,Douglas Veranda 600x350 cm.

Optioneel
toepasbaar
bij bijna alle
tuinverblijven.

GLAZEN
SCHUIFWAND
Geniet van alle seizoenen met onze
moderne glazen schuifwand. Te
bestellen per strekkende meter.
Specificaties:
• 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas
•	Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed
•	Inclusief enkel zijprofielen en borstel
•	Maatwerk is mogelijk
• Panelen worden gelijkmatig verdeeld en hebben
dus dezelfde breedte
•	In hoogte verstelbare wielen
•	Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor
gemakkelijke doorgang
•	De glazen wanden lopen met elkaar mee,
waardoor de wand in één beweging dicht kan
worden geschoven
• Inclusief RVS deurknop en eindkap
• 3 of 5-sporig profiel
•	Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor
gemakkelijk te monteren
onder een ringbalk van +/- 4,5 cm
•	Frame is verkrijgbaar in de kleuren: antraciet RAL
7016, zuiverwit RAL 9010, verkeerswit RAL 9016
en grijs aluminium RAL 9007, crèmewit RAL 9001.
• O ptioneel zijn tocht beperkende strips en
slot verkrijgbaar
3-sporig
Profielbreedte: 7 cm

5-sporig
Profielbreedte: 11 cm
Boven
profiel:
5 cm

Glas
profiel:
7 cm

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze
speciale Tuinverblijven Catalogus of kijk op onze website.
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Opstaphoogte: 0,7 cm

WOODVISION MAAKT HET OP MAAT

Hoe
werkt
het?

stap

stap

Bespreek uw wensen
met de dealer.

Bepaal waar de ramen
en deuren moeten
komen.

01

02

stap

03

stap

04

Maak een duidelijke
Uw dealer stuurt dit naar
schets en omschrijving. Woodvision en ontvangt
een prijsopgave.

De voordelen van maatwerk

stap

05

Bestellen
en genieten.

» Zeer veel mogelijkheden » Zelf uw indeling bepalen » Zelf de afmetingen bepalen
» Voor vrijwel elk tuinverblijf is maatwerk mogelijk
» Ook gespoten leverbaar » Voor meer projecten zie www.woodvision.nl
192

GEMAKKELIJK BEITSEN
MET HERMADIX

√ D UURZAME
BESCHERMING
√ G EEN NARE
VERFLUCHT
√ M
 AKKELIJK
VERWERKBAAR
√ SNEL DROOG

DOUGLASOLIE

IMPRALINE BIELZENZWART

TUINDECORATIEBEITS

Voor douglas en lariks hout

Voor meerdere houtsoorten

Voor geïmpregneerd hout

Een watergedragen douglasolie op basis van
speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter
van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt
voorkomen. Het heeft een goede verankering
in het hout, hierdoor is bladderen uitgesloten.
Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren
en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren
Naturel, Smoke White en Dim Grey.

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een
mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen.
Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare
verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten
én toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en
overkappingen.

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw
geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie
kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud
hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te
schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U KIJKEN OP WWW.HERMADIX.NL

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2018, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering
aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto’s kunnen afwijken van de
werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar
gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie
of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling
op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor
eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-,
nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
Het keurmerk voor
producten afkomstig
uit goed beheerde
bossen. FSC Supplier CU-COC-808490
FSC Trademark®. Forest
Stewardship Council A.C.
Dit magazine is gedrukt
op FSC®-gecertificeerd
papier.
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Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk,
een sociaal voordelig en een economisch
leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

De speeltoestellen voldoen aan de eisen
van veiligheid, gezondheid, milieu en
consumentenbescherming, zoals gesteld in de
van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMOvoorwaarden, waardoor het langduriger
beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het
hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer,
door middel van de vacuüm- en drukmethode.
Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn
KOMO keur geïmpregneerd.
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180-185
Tuinkasten
84-87
Tuinmeubilair
74-91
Tuinschermen
12-59
Tuinschermsteun
58
Tuinsets
74-83
Tuinspiegel
89
Tuintafels en -banken
74-83
Tuintegels
138
Tuintimmerhout
120-135
Tuinverblijven
152-191
Tuinwerktafel en -bankje
88-90

U U-profiel

Unibeslagset
Urban Livings

V Veranda’s

Vierkantpalen
Vloerpaalhouders
Vlonderplanken
		
Vuren tuinhuizen

WWaaierscherm/vlonder
Z

124-125
123, 130
92-93
93
55
56
12-59
114-115
95, 129
191
12-59
150
150
34-35
88-90
118
115-117
108-117
89, 117
70
58
186-187
55
123, 138
58

58
58
157
190-191
122, 129-130-135
58, 151
123, 129-130,
135-141
180-183

Wilgentenen scherm

22, 138
56

Zandbakken
Zelfbouwsysteem schutting
Zwarte planken/rabat
Zwarte schermen
Zweeds rabat

119
26, 40-41
132-133
28
124-127, 132-133
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Voor het complete overzicht
van onze tuinverblijven,
vraag naar de specifieke
tuinverblijven catalogus 2018.

