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HOUT BEHANDELLING

Het hout dat we gebruiken is geïmpregneerd volgens de 
vacuüm en druk methode met TANALITH ® E en is hierdoor 
een stuk duurzamer dan blank hout. Tevens is TANALITH ® E, 
in tegenstelling tot chroom of arseenbehandelingen, een 
milieuvriendelijk en e�ciënt afweermiddel tegen schimmels 
of insecten. Ons geïmpregneerd hout moet men niet verven 
of beitsen om lang mee te gaan en heeft een aangename 
natuurlijk groene kleurvaste tint. Bij buitengebruik verweert 
dit eerst langzaam tot een warme honingbruine kleur waarna 
het stillaan grijzer wordt. 

EVENTUELE NABEHANDELLING

Wanneer u liever een andere kleur geeft aan uw tuinhuis kan 
u bij ons terecht voor meer dan achttien zijdeglans kleuren 
en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld, 
verduurzaamd als hardhout. Op deze manier geeft u uw 
tuinhuis een extra bescherming tegen de zon, vocht en 
vertraagt u vergrijzing. Het tuinhuis moet vooraf niet 
geschuurd worden, is na 4-6 uur droog en kan aangebracht 
worden met kwast, roller of spuit. Tevens zijn onze producten 
gebaseerd op natuurlijke (plantaardige) lijnolie 
componenten om de levensduur te verbeteren.
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WANDBEKLEDING

TAND EN GROEF
Als standaard wandbekleding worden tand 
en groef planken (22 mm dik) horizontaal 
op stevige kepers van 45/45 mm bevestigd. 
Door het tand en groef systeem en de 
korte afstand tussen de kepers, wordt de 
kans op kromtrekken geminimaliseerd. 
Indien gewenst kunnen ook 28 mm dikke 
planken gebruikt worden of kan de wand 
dubbel bekleed worden zodat de kepers 
langs de binnenzijde niet zichtbaar zijn.
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OVERLAP - COTTAGE
In de lijn van cottage tuinhuizen wordt vaak gekozen voor overlap planken (siding) 145/22mm, 
horizontaal bevestigd op kepers van 
45/45 mm. Deze wanden worden 
meestal geplaatst tussen palen van 
140/140mm of 120/120mm om een 
rustiek uitzicht te creeren. Eveneens 
kan hier de binnenzijde dubbel 
bekleed worden, bijvoorbeeld in 
geval van een zithoek.



Plaatsvondel 5  -  3272 Testelt  -  Tel. 013/ 77 22 32  -  d.dockx@live.be  -  www.houthandel-dockx.be5 Plaatsvondel 5  -  3272 Testelt  -  Tel. 013/ 77 22 32  -  d.dockx@live.be  -  www.houthandel-dockx.be5



66

DAKBEKLEDING
ONDULINE DAK
Onduline dakplaten zijn zeer licht (amper 4 
kg/m2) en soepel waardoor ze 
gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar zijn. 
Het composiet materiaal laat geen water 
door, is bestand tegen alle 
weersomstandigheden alsook corrosie. De 
golvende platen zijn beschikbaar in groene 
en zwarte kleur.

ECOPANEEL PLATEN
Om te zorgen voor een robuuste en 
isolerende dakbekleding zijn ecopaneel 
platen (6,50 kg/m2) een goede keuze. De 
platen hebben een stalen buiten laag met 
een 30 mm dikke isolerende  PUR coating. 
De binnenzijde is bedekt met een 
aluminium folie waardoor er geen condens 
optreed. Indien gewenst kan het onderdak  
bekleed worden met klikplanken van 18 mm 
waardoor de ecopanelen niet meer 
zichtbaar zijn langs binnen uit. 
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SUPERGLAS SHINGLES
Dakshingles zijn de meest populaire keuze als 
dakbedekking voor tuinhuizen. Deze 
bitumineuze glasvlies dakbedekking heeft 
een granulair oppervlak wat zorgt voor een 
eigen natuurlijk uitzicht. De superglass shingle 
(9,6 kg/m2) heeft een uitzonderlijke 
prijs-kwaliteitverhouding en  verkleurt niet 
waardoor het een lange levensduur heeft. De 
shingles zijn eveneens verkrijgbaar in 
verschillende kleuren: zwart, grijs, rood, groen 
en herfstbruin.

CAMBRIDGE SHINGLES
Cambridge shingles (11,4 kg/m2) zijn in 
vergelijking met superglass shingles 
dubbel-gelaagd wat zorgt voor een extra 
kleur en pro�el-schakering, door velen ervaren 
als een “warme” look. Hierdoor past deze 
shingle erg goed bij de cottage stijl van 
tuinhuizen. De shingles zijn te verkrijgen in het 
zwart, grijs, rood en herfstbruin.
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VERZINKTE METALEN DAKPANPLATEN
De metalen dakpanplaten (4,5 
kg/m2) waarmee we werken 
hebben een mooie glanzende 
schijn en zijn een goedkoop 
alternatief voor traditionele 
golvende dakpannen.  Tevens zijn 
ze voorzien van een laagje zink 
(coating) waardoor ze beschermd zijn tegen corrosie.  De platen zijn beschikbaar in het zwart 
en terracotta rood.

ALUMINIUM GRANULAAT DAKPANPLATEN 
De aluminium dakpanplaten (4,5 kg/m2) zijn 
bewerkt met een laag granulaat waardoor ze 
niet glanzend zijn en een natuurlijke look 
hebben, gelijkaardig aan traditionele 
dakpannen. De platen zijn beschikbaar in 
terracotta rood en zwart. Eveneens hebben 
we bruine en rode platte dakpanplaten 
beschikbaar in hetzelfde materiaal.

KASTEEL LEI
Voor een stijlvolle look is de kunststof kasteel lei (13 
kg/m2) een goede keuze. De leien benadrukken  niet 
alleen het oude rustieke karakter en uitzicht van echte 
natuurleien, ze zijn tevens enkele malen goedkoper en 
80% lichter waardoor de dak belasting minder zwaar is. 
Dit systeem is uniek, revolutionair en milieuvriendelijk.
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RAMEN

VAST RAAM
Vaste ramen zijn standaard te verkrijgen in 
enkele (heldere of matte)  beglazing. De 
ramen worden ingewerkt in de wand en 
netjes afgewerkt aan de buitenkant.  
Tevens zijn de ramen te verkrijgen in 
combinatie met verschillende houten 
pro�elen.

KIP RAAM
Als het nodig is de ramen open te zetten 
kunnen we een kipraam voorzien uit 
enkele beglazing. Afmetingen zijn 
eveneens vrij te kiezen.  
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OSSENOOG 
Een ossenoog raam past goed bij alle type 
tuinhuizen met zadeldak. Dit zowel in de 
tipgevel als in de voor- of zijgevel. Het raam 
bestaat uit dubbel glas en de frame is 
gemaakt van zwart gelakt staal in onze 
standaardmaat 510 x 640 mm. De randen 
worden opgespoten met silicone om 
lekken te voorkomen. 

ZWART METALEN RAAM
Om een steel look uitzicht te bekomen 
kunnen we ook werken met zwarte stalen 
ramen waarin dubbel glas gemonteerd is. 
Hierin zijn eveneens verschillende 

afmetingen verkrijgbaar.

GLAZEN SCHUIFWAND
Als u op zoek bent naar een winddichte  
zithoek waarbij je toch het buiten gevoel 
hebt, is een glazen schuifwand de ideale 
oplossing. Ook hier zijn alle afmetingen 

mogelijk. 
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DEUREN

DRAAI- OF 
SCHUIFDEUR 
Als standaard optie 
kan een draai- of 
schuifdeur genomen 
worden. Afmetingen 
zijn vrij te kiezen (tot 120 cm). Eveneens kan een dubbele deur voorzien worden om de toegang 
te verbreden.

KANTELPOORT
Wanneer u uw tuinhuis wil combineren met een garage, of 
gewoon een extra grote toegang wil voorzien, kan gewerkt 
worden met een kantelpoort. Dit zowel in hout als metaal.



1212

A   = B

TIPS VOOR DE FUNDERING

Normaal wordt het tuinhuis geplaatst op een verharde ondergrond, voorzien door de klant zelf. 
Deze ondergrond kan zijn: beton, tegels, klinkers, etc. Belangrijk is dat de buitenmaten van de 
fundering of vloer gelijk zijn aan de maten die wij hebben opgegeven bij de bestelling. 
Anderzijds is het belangrijk dat de vloer minimaal 3 cm hoger ligt dan het maaiveld, haaks 
gemaakt is (de diagonalen moeten gelijk zijn zoals weergegeven op de �guur onder), waterpas 
en vlak zijn (vrij van onzuiverheden, bulten of grote one�enheden). Als er beton gegoten wordt, 
is deze best 15 cm dik en wordt een wapeningsnetje (15/15/06) en plastic voorzien onder de 
beton. Als een wachtbuis geplaatst wordt, moet deze minimaal 5 cm van de zijkant voorzien zijn 
en moet rekening gehouden worden met eventuele deuropeningen. 

A   = B

Met deze controle bent u altijd zeker van een haakse fundering
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HOUTEN TERRAS VLOER 
De houten terras vloer bestaat uit planken 
van 145/28 mm dik en zijn verkrijgbaar in 
anti-slip of vlakke uitvoering. Deze planken 
worden bevestigd op kepers, bruggen, .... 
afhankelijk van de reeds bestaande 
ondergrond. 

ZOLDER
Om extra bergruimte te creëren kan 
eveneens een zolder voorzien worden. 
Deze wordt gemaakt op draagbruggen 
met planken van 120/22 mm dik. 

EXTRA MOGELIJKHEDEN

HOUTEN VLOER TUINHUIS
Je kan je tuinhuis ook plaatsen op een houten ondervloer. Deze 
wordt gemaakt van bruggen (90/35 mm) waarop watervaste 
orgonplaten van 18 mm dik worden bevestigd. Dit geheeld wordt 
mooi waterpas gelegd met de meegeleverde beton blokken. 
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NOTITIES



ZOLDER
Om extra bergruimte te creëren kan 
eveneens een zolder voorzien worden. 
Deze wordt gemaakt op draagbruggen 
met planken van 120/22 mm dik. 

OPENINGSUREN: Maart - November

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:   8.00 tot 18.00 uur
Woensdag:   8.00 tot 18.00 uur
Donderdag:   8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:   8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag:   9.00 tot 12.00 uur
Zondag:  Gesloten

OPENINGSUREN: December - Maart

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:   9.00 tot 16.30 uur
Woensdag:   9.00 tot 16.30 uur
Donderdag:   9.00 tot 16.30 uur
Vrijdag:   9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag:   9.00 tot 12.00 uur
Zondag:  Gesloten


