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Ontdek het gemak van eevoudige 

en complete prefab doe-het-zelf 

bouwpakketten.

Geen gedoe meer met losse planken 

en materialen, maar gewoon goed 

voorbereide prefab wand-, dak- en 

vloerelementen.
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PREFAB WAND-,

DAK- EN VLOER- 

ELEMENTEN

REVOLUTIONAIR

TOPKWALITEIT

LEVERWIJZE

EENVOUDIGER 

WORDT HET 

NIET

HÉT NIEUWE BOUWEN
AAN DE VAKKUNDIGE MONTEURS 
EN DOE-HET-ZELVERS IS GEDACHT

Geen gedoe met losse materialen die zelf op maat gezaagd moeten 
worden, maar gewoon goed voorbereide prefab wand-, dak- en 
vloerelementen die alleen nog maar bevestigd hoeven te worden. 
CarpGarant buitenverblijven is het eerste buitenverblijven merk dat niet 
alleen prachtig is om te zien, maar waarvan ook het montageproces 
prachtig is. Wat is er nou mooier dan een snelle en eenvoudige montage 
waarbij je gelijk resultaat ziet. Daarmee is CarpGarant de enige speler op 
het gebied van luxe buitenverblijven dat zo doordacht met het montage-
proces bezig is en inspeelt op de ontwikkelingen in de markt;

Vakkundige timmermannen worden steeds schaarser, hebben het daar-
mee drukker en worden steeds kostbaarder. We zijn ons steeds bewuster 
van het feit dat we goed voor ons lichaam moeten zorgen en dus is licht 
en ergonomisch werken belangrijker dan ooit. We hebben het al druk 
genoeg en hebben dus niet veel tijd over, we willen met elkaar juist 
meer genieten van het buitenleven. De oplossing? 
CarpGarant buitenverblijven!

CarpGarant buitenverblijven levert complete prefab bouwpakketten die 
enorm montagetijd besparend zijn voor de vakkundige timmerman en 
die ook eenvoudig op te bouwen zijn door de doe-het-zelver. Onderdel-
en worden geleverd in prefab elementen van maximaal 1.20 meter breed 
zodat ze goed tilbaar zijn en voor iedere locatie goed bereikbaar zijn. 
Uiteraard heeft een luxe buitenverblijf ook een goed fundament nodig. 
Geen zorgen, ook daar heeft Moduhout aan gedacht. Wij leveren diverse 
soorten kant- en klare funderingspakketten op maat van het buitenver-
blijf. Kortom: het uitzoekwerk, de werkvoorbereiding, logistiek én een 
deel van de montage nemen wij graag uit handen.

SCAN DE 
QR CODE
VOOR DE
VIDEO

Alle onderdelen worden geleverd 
op pallets van 120 cm breed. 
Hoogte is maximaal 120 cm. De 
lengte bestaat uit 300, 400, 500 
of 600cm. Dit is afhankelijk van 
de langste plank van jouw buiten-
verblijf. Afhankelijk van de grootte 
van uw buitenverblijf kan het zijn 
dat het in meerdere pakketten  
wordt geleverd.
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Innovatie

Een mooie en luxe afwerking 

Alle elementen zijn maximaal 1.20 meter breed, zodat ze 

goed tilbaar zijn en voor iedere locatie goed bereikbaar

GEEN GEDOE MEER MET LOSSE MATERIALEN EN PLANKEN, 
MAAR GEWOON GOED VOORBEREIDE PREFAB WAND-, DAK- EN VLOERELEMENTEN.

DAKPANELEN PREFAB
Bestaande uit dakhout, liggers, afschot en isolatie. Hierdoor 
hoef je niet eerst zelf de liggers uit te meten, nauwkeurig 
te bevestigen en vervolgens het dakhout plank voor plank 
op maat te zagen en te bevestigen. Daarnaast hoef je ook 
niet zelf uren te besteden om afschot in de fundering of 
constructie te maken, omdat in de dakpanelen een afschot-
constructie verwerkt zit zodat het water er goed afloopt. 
Optisch zie je dit niet. Dit is enorm tijd- en frustratiebes-
parend. Je kunt de panelen gelijk op de robuuste ringbalk 
bevestigen. Esthetisch pluspunt: er ontstaat geen kier 
tussen de liggers en de constructie en je hebt een mooi 
afgewerkt plafond. Standaard wordt ook EPDM, dak door-
voer + regenpijp en een luxe zetwerk daktrim meegeleverd.

ISOLATIE
In alle dakpanelen wordt standaard isolatie toegepast. 
Jarenlange ervaring heeft geleerd dat je op deze manier 
condens in het dak voorkomt. Dit is belangrijk, omdat er 
op deze manier ook geen schimmel zal ontstaan. Daarnaast 
is de temperatuur altijd een stuk aangenamer, zowel in de 
zomer als in de winter. In de wand- en vloerpanelen is het 
ook mogelijk én eenvoudig om isolatie toe te passen.

WANDPANELEN PREFAB
Bestaande uit 2 elementen per wand. Per element is het regel-
werk al klaar gemaakt met de planken erop bevestigd. Je hoeft 
dus niet eerst het regelwerk zelf op maat te zagen, zorgen voor 
een haaks framewerk en vervolgens plank voor plank er op te 
bevestigen op de mm nauwkeurig. Het enige wat je hoeft te doen 
zijn de 2 panelen bevestigen. Hiermee bespaar je enkele uren per 
wand.

VLONDER- & VLOERPANELEN PREFAB
Indien er sprake is van een gesloten ruimte (tuinhuis), kun je 
er voor kiezen om daar een houten vloer in te plaatsen. Op 
deze manier zorg je voor een droge opslag. Bij een open ruimte 
(veranda), kun je er voor kiezen om een houten vlonder te plaat-
sen. Onze vloeren en vlonders worden ook in prefab elementen 
geleverd. De panelen zijn inclusief frame- en regelwerk en zijn 
voorzien van anti-worteldoek. Ook hiermee behaal je enorm veel 
tijdswinst en ben je gegarandeerd van kwaliteit, omdat je niet alle 
onderdelen zelf op maat hoeft te zagen, hoeft te zorgen voor een 
haaks framewerk en vervolgens alle planken vloer- en vlonder-
hout erop hoeft te bevestigen.

VLONDER- & VLOERPANELEN PREFAB INCLUSIEF FUNDERING
Het is ook mogelijk om de vlonder- en vloerpanelen gelijk te 
laten leveren inclusief hardhouten fundering met zwart gerecyclede 
kunststof piketten van 75, 100 of 150cm*. Zo hoef je helemaal 
nergens meer aan te denken en ben je verzekerd van een topfunder-
ing!   * Piketten langer dan 150cm zijn mogelijk op aanvraag.

Het uitzoekwerk en inkoop van losse materialen

Werkvoorbereiding en tekenwerk

Een groot deel van de montage d.m.v. prefab  

elementen 

Enorme montagetijd besparing

Geen vakkundige kennis nodig

WAT WIJ JOU UIT HANDEN
NEMEN EN WAT JE EXTRA KRIJGT

Bij het pakket wordt een algemene montagehandleiding geleverd en specifieke documentatie als aanzichten, plattegrond, montagelijst en materialenstaat.
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Steellook module halve 
zijwand

Dicht met hout

Steellook module met 
borstwering halve zijwand

Lamellen module halve 
zijwand

Open

5

OPEN

SCHUIN

DICHT

KANTELBARE 
LAMELLEN

Half dicht met hout + steel-
look module met borstwering

Half dicht met hout + lamellen 
module

Steellook module met borst-
wering volledige zijwand

Lamellen module volledige 
zijwand

Lamellen module volledige 
zijwand

Steellook module volledige 
zijwand

Steellook module + lamellen 
module

Steellook module met 
borstwering + lamellen module

STEELLOOK SCHUIFSYSTEEM
Naast vaste modules zijn de steellook modules ook schuifbaar te verkrijgen

10 11

Afmeting
- per 50 cm te verlengen in breedte en diepte
- per 10cm te verhogen

Indeling
Volledig naar wens mogelijk

Houtsoorten
Douglas, Noord Europees Vuren behandeld in gewenste kleur

Wandbekledingen
Zweeds rabat horizontaal, kantrecht veer/groef horizontaal of verticaal, 
rhombus profiel horizontaal, moduprofiel fijn of grof horizontaal of ver-
ticaal, channelside horizontaal of verticaal, designprofiel verticaal

Kleuren
Brown wash, Douglas wash, zwart, white wash, oak wash, grey wash, 
antra wash

Trendy wandpanelen
Steellook glaswanden vast of schuifbaar, lamellen, shutters

Glasschuifwanden
Volglas of met roedeverdeling

Dakafwerking
- Zetwerk daktrim in kleur antraciet of zwart
- 25cm overstek, geen overstek, overstek voorzien van deco klossen
- Deco dakbalken

Ramen & deuren
Diverse stijlen mogelijk; altijd uitgevoerd met ISO glas

Overige accessoires
Schoren en 20cm gekleurde sokkels onder staander

Vloeren & vlonders
In diverse kleuren mogelijk en leverbaar inclusief fundering

Isolatie
Wandisolatie, vloerisolatie (dakisolatie is standaard inbegrepen)

Fundering
Hardhouten fundering, betonfundering

VOLLEDIG ZELF SAMEN TE STELLEN
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MONTAGEMATERIAAL IN BIJPASSENDE KLEURFLEXIBELE MAATVOERING DAK OVERSTEK
Zetwerk daktrim zwart standaard inbegrepen

DECO DAKBALKEN & DECO KLOSSEN DECO SOKKELS

RUIM ASSORTIMENT WANDBEKLEDINGEN
Combineer de kleuren

LUXE PLAFOND AFWERKING

TRENDY WANDMODULES
Steellook, lamellen, shutters

PREFAB BOUWPAKKETTEN
Snelle en eenvoudige montage

ISOLATIE
Elektra t.b.v. verlichting is eenvoudig te  
verwerken in de dakpanelen

Dakpanelen zijn standaard voorzien van isolatie. 
Wanden en vloeren zijn ook te voorzien van isolatie
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Tuinhuis uitvoering

Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart
Wandbekleding binnenzijde: geen 
Enkele deur: white wash
Raam: white wash
Constructie en dak: white wash

Veranda uitvoering
Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart
Wandbekleding binnenzijde: Channelside horizontaal 
white wash
Constructie en dak: white wash

ALLE BUITENVERBLIJVEN ZIJN UNIEK EN HANDGEMAAKT

Veranda uitvoering
Wandbekleding buitenzijde: Zweeds rabat zwart
Wandbekleding binnenzijde: Zweeds rabat zwart
Constructie en dakhout: brown wash
Dak boeidelen: zwart
Deco sokkels onder dakoverstek: brown wash
Steellook modules
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HOOGWAARDIGE KWALITEIT UIT NEDERLANDSE FABRIEK
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Laat buiten het nieuwe binnen worden. Breng je rituelen naar buiten. De dag bespreken, 
dineren en natafelen. Het kan allemaal perfect in jouw eigen buitenverblijf. Thuis hoeft 
niet binnen 4 muren te zijn want met een buitenverblijf met glaswanden, zowel vast 
als schuifbaar, creëer je jouw eigen verlenging van binnenshuis en worden je dromen 
werkelijkheid. Glazen schuifwanden hebben een isolerende werking, mits ze gesloten 
zijn. Ze kunnen juist ook voor ventilatie zorgen door ze heerlijk open te zetten. 
Glazen schuifwanden zijn als het ware een soort sluis tussen binnen en buiten. 

4 SEIZOENEN GENIETEN MET EEN BUITENKAMER

GEÏSOLEERDE STEELLOOK MODULES

• Keuze uit volglas of 
met vakverdeling

• Gelaagd ISOglas 18mm 
(geen condens)

• Vaste wandmodules
• Schuifbaar systeem 

met bovenrail; hangend        
schuifsysteem

Bij 2 steellook modules naast elkaar is het mogelijk om 1 module te voorzien van een schuifsysteem

1x vast links, 1x schuif naar links,  
1x schuif naar rechts, 1x vast rechts

2x vast rechts,  
2x schuif naar rechts

3-Vaksverdeling 
en borstwering

1-Vaksverdeling 
en borstwering

4-Vaksverdeling 1-Vaksverdeling
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Op de hierna volgende pagina’s vindt u het stappenplan. 

LAAT UW CREATIVITEIT SPREKEN & 
CREËER UW EIGEN EXCLUSIEVE BUITENVERBLIJF

IN EEN AANTAL SIMPELE STAPPEN

BUITENVERBLIJF 
STAPPENPLAN

DUIZEND-EN-1 COMBINATIES
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U KUNT ZELF BEPALEN 
WAAR U WANDEN OF 
MODULES PLAATST

Bepaal eerst de totale afmeting exclusief dakoverstek.
breedte x diepte in cm (buitenkant staander tot buitenkant 
staander)

Het dakoverstek komt over deze afmeting heen

Bepaal de afmeting van het dakoverstek.
Zijkanten, voorkant en achterkant

Bepaal de indeling van de wanden en trendy modules.
Geef per wand aan of deze enkelwandig of dubbelwandig  
betimmerd moet zijn.
Uiteraard is het ook mogelijk om geen wanden of modules te  
plaatsen. Dan ontvang je alleen de basis; dak en constructie.

Zie het onderste blok voor voorbeeld indelingen

< BREEDTE >

<
 D

IE
P

T
E

 >

25 cm overstek rondom 
(is standaard)

Geen overstek

De dakelementen  
zijn te verschuiven.

Voorbeeld: 
50 cm overstek aan 

de voorkant en aan de 
achterkant geen overstek.

MET STAPPEN VAN 50 CM TE VERLENGEN IN BREEDTE 

HOOGTE

Geen verhoging 
Wandhoogte: 230cm

10cm verhoging
Wandhoogte: 240cm

20cm verhoging
Wandhoogte: 250cm

30cm verhoging
Wandhoogte: 260cm

Enkelwandige betimmering =
Alleen buitenwand betimmering, aan de 
binnenzijde is dan regelwerk zichtbaar.

Dubbelwandige betimmering =
Zowel buitenwand als binnenwand betimmering. 
Het regelwerk is dan niet meer in zicht.

MAATVOERING & INDELING Afmetingen zijn gebaseerd op buitenwerkse maat van 
buitenkant constructie (staander) tot buitenkant constructie (staander). 
Let dus goed op funderingsafmetingen en netto binnenwerkse afmetingen. 

Wanneer kiezen voor dubbele wandbetimmering?

- Als de wanden geïsoleerd dienen te worden
- In een veranda t.b.v. een mooie afwerking
- Bij een tuinhuis met veranda wordt vaak alleen dubbele  
wandbetimmering toegepast in het veranda gedeelte 
t.b.v. een mooie afwerking. In het tuinhuis wordt meestal 
alleen dubbele  

Bepaal de hoogte.
De standaarden zijn: 
Totale hoogte inclusief dak: 255 cm
Wandhoogte: 230 cm
Doorloophoogte: 216 cm

De hoogte is per 10cm te verhogen. 
 

Voorbeeld indelingen

Voorbeeld:
Tuinhuis (b) 200 x (d) 250 + veranda (b) 400 cm =  
buitenmaat van buitenkant constructie tot buitenkant constructie
Tuinhuis (b) 200 x (d) 250 + veranda (b) 400 cm = 
funderingsmaat betonpoeren
Tuinhuis (b) 192 x (d) 242 + veranda (b) 396 cm =  
buitenste funderingsmaat (wand/regelwerk) (-4 cm per wand)

Netto binnenwerkse afmeting = afhankelijk van enkele/dubbele wandbetimmering

STAP 2

Meer dan 30cm verhoging? Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

STAP 1
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WANDBEKLEDINGEN

Enkelwandige betimmering =
Alleen buitenwand betimmering, 
aan de binnenzijde is dan regelwerk 
zichtbaar.

Dubbelwandige betimmering =
Zowel buitenwand als binnenwand 
betimmering. Het regelwerk is dan niet 
meer in zicht.

HOUTSOORTEN

KLEUREN
Onbehandeld
Verkrijgbaar in Douglas hout

Douglas wash
Verkrijgbaar in Vuren hout

Oak wash
Verkrijgbaar in Douglas hout 
en Vuren hout

Brown wash
Verkrijgbaar in Douglas hout 
en Vuren hout

White wash
Verkrijgbaar in Vuren hout

Grey wash
Verkrijgbaar in Vuren hout 

Antra wash
Verkrijgbaar in Vuren hout

Zwart
Verkrijgbaar in Douglas hout 
en Vuren hout

Douglas hout

Zweeds Kantrecht veer/groef 
horizontaal

Kantrecht veer/groef 
verticaal

Channelside hori-

DesignprofielModuprofiel fijn 
horizontaal

Moduprofiel fijn 
verticaal

Rhombus Moduprofiel grof 
horizontaal

Moduprofiel grof 
verticaal

Toepasbaar als 
buitenwand  

Douglas of Vuren Douglas hout Douglas hout

Douglas of Vuren Douglas hout Douglas hout

Douglas hout Douglas hout Vuren hout

Vuren hout Vuren hout

Noord-Europees Vuren hout duurzaam behandeld

In de afbeelding staat bij welk type hout-
soort de wandbekleding toepasbaar is. 
Onder de afbeelding staat of het type 
wandbekleding toepasbaar is als 

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als buiten- en 
binnenwand betimmering

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als binnen-
wand betimmering

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als 
buitenwand  

Toepasbaar als buiten-
wand en binnenwand 

Bepaal de type wandbekleding(en).
Bij een dubbele wandbetimmering is het 
mogelijk om een andere binnenwand bekleding 
te kiezen dan de buitenwand bekleding. Leuk 
om te combineren!

Bepaal de houtsoort.
Bij de wandbekledingen en bij de kleuren staat 
welk type bekleding en welke kleur verkrijgbaar is 
in welke houtsoort.
Houtsoorten kunnen met elkaar worden gecom-
bineerd. 
 
Voorbeeld:
Buitenwand betimmering: Zwart behandeld 
Douglas hout 
Binnenwand betimmering: Grey wash behandeld 
Vuren hout

Vanwege de warme houtkleur van Douglas hout 

Bepaal de kleur(en).
Combineer de kleuren!

Je kunt per onderdeel kiezen welke kleur je wenst:

- Constructie (staanders en ringbalk)

- Buitenwanden

- Binnenwand betimmering (indien van toepassing) 

- Dak boeidelen 

- Dakhout 

- Deco dakbalken en deco klossen (indien van toepass-

ing)

- Deuren inclusief kozijn

- Ramen inclusief kozijn

In de kleurafbeelding staat bij welk type hout-

soort  

Channelside ver-

Toepasbaar als binnen-
wand betimmering

OSB plaatmateriaal

Dekkende kleur?
De behandelde materialen kunnen worden nabehandeld met een impregnerende  
en dekkende beits. Het is van belang dat de beits een open structuur heeft.  
Alle kleuren zijn los verkrijgbaar in 2,5L blikken.

STAP 3 STAP 4

STAP 5
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70 x 80 cm

80 x 120 cm

185 x 55 cm

50 x 60 cm

55 x 185 cm

Bepaal de type deur(en).
Alle deuren kunnen worden 
uitgevoerd in jouw gewenste kleur.

Deuren zijn stomp en standaard 
uitgevoerd met ISOglas en 
inclusief hang- & sluitwerk.

Diverse stijlen met of zonder 
opzetroedes.

Afmeting exclusief kozijn:
Enkele deur: 93 x 201,5 cm
Dubbele deur: 186 x 201,5 cm

Bepaal de draairichting.

DEUREN

Linksdraaiend Rechtsdraaiend

RAMEN
Bepaal het type raam (of ramen).
Alle ramen kunnen worden uitgevoerd  
in jouw gewenste kleur.

Ramen zijn standaard uitgevoerd met ISOglas. 
 
Alle ramen kunnen zowel als vast en in uitzet 
worden uitgevoerd en met of zonder opzetroedes.

De afmetingen zijn inclusief kozijn.

Uitzet? Bepaal dan de draairichting.

RAAMDECO SHUTTERS
Bepaal de shutters.
Ramen kunnen worden voorzien van 
shutters als raamdeco.

De shutters kunnen zowel voor als achter  
het glas worden geplaatst.  
De maximale breedte is 89,5 cm.

Shutters als raamdeco kunnen ook nadien worden  
toegevoegd aan een raam 

Deur Z

Bovendraaiend 
naar buiten

Linksdraaiend 
naar buiten

Rechtsdraaiend 
naar buiten

Alle ramen kunnen 
ook zonder opzetroedes 

worden uitgevoerd

De shutters zijn maximaal 89,5cm breed en  
zijn toe te passen bij onderstaande ramen

Raam Z
Raam Y

Raam X

Raam W

Raam V

50 x 60 cm

Shutter t.b.v.  
raam Z

70 x 80 cm

Shutter t.b.v.  
raam Y

80 x 120 cm

Shutter t.b.v.  
raam X

55 x 185 cm

Shutter t.b.v.  
raam W

STAP 6 STAP 7

STAP 8

75 x 95 cm
Raam U

145 x 95 cm
Raam T

Deur Y

Deur Q

Deur X Deur V Deur T Deur R Deur P Deur N Deur L

Deur W

Deur O

Deur U

Deur M

Deur S

Deur K

Raamdeco 
shutters zijn 

ook toe te  
passen bij 

raam U en T
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VOORBEELD INDELINGEN

TRENDY MODULES
Bepaal de trendy wandmodules
Ook de trendy wandmodules zijn met elkaar te combineren. 
Tevens zijn ze los verkrijgbaar.

Steellook module 
De steellook modules zijn standaard voorzien van gelaagd  
ISOglas 18mm, dit heeft als voordeel dat er geen condens  
kan ontstaan. Het steellook schuifsysteem heeft een bovenrail 
en is een hangend schuifsysteem.  
 
De modules worden standaard uitgevoerd in de kleur zwart. 

Breedte:
- 52 cm    (incl. staander 66 cm)
- 64,5 cm (incl. staander 78,5 cm)
- 77 cm    (incl. staander 91 cm)
- 89,5 cm (incl. staander 103,5 cm)

Hoogte: 216 cm

Steellook modules kunnen per 2 elementen naast elkaar 
worden geplaatst. Na 2 elementen dient er een staander te 
worden geplaatst.

Liever een andere kleur of andere afmeting?  
Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

3-Vaksverdeling 
en borstwering

1-Vaksverdeling 
en borstwering

4-Vaksverdeling 1-Vaksverdeling 

Lamellen module 
De modules worden standaard uitgevoerd in de kleur  
zwart. De lamellen zelf kunnen worden uitgevoerd in  
jouw gewenste kleur. De lamellen zijn kantelbaar.

Breedte:
- 104 cm (incl. staander 118 cm)
- 129 cm (incl. staander 143 cm)
- 154 cm (incl. staander 168 cm)

Hoogte: 216 cm

Lamellen modules kunnen niet worden voorzien van glas

Liever een andere kleur of andere afmeting?  
Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

Shutters module 
De shutters zijn niet alleen verkrijgbaar als raamdeco, 
maar ook als modules. De modules worden standaard 
uitgevoerd in de kleur zwart. De shutters zelf kunnen 
worden uitgevoerd in jouw gewenste kleur. De shutters 
zijn kantelbaar.

De shutters kunnen los in een module worden geplaatst, 
maar kunnen ook voor of achter het glas worden 
geplaatst bij de steellook modules, door de toevoeging  
van glas is het wind- en waterdicht.

Breedte:
- 52 cm    (incl. staander 66 cm)
- 64,5 cm (incl. staander 78,5 cm)
- 77 cm    (incl. staander 91 cm)
- 89,5 cm (incl. staander 103,5 cm)

Hoogte: 216 cm
De maximale breedte is 89,5 cm.

Liever een andere kleur of andere afmeting?  
Dat is mogelijk bij ons maatwerk programma.

Shutters 
voor glas
steellook

module

SHUTTERS MET GLAS GECOMBINEERD

Shutters 
achter glas

steellook
module

Vast of  
schuifsysteem

Vast of  
schuifsysteem

Vast of  
schuifsysteem

Vast of  
schuifsysteem

Bij 2 steellook modules naast elkaar is het mogelijk om 1 module te voorzien van een schuifsysteem. 
Voorbeeld:

1x vast links, 1x schuif naar links,  
1x schuif naar rechts, 1x vast rechts

2x vast rechts,  
2x schuif naar rechts

VOORBEELD INDELINGEN

De steellook  modules zijn te combineren met shuttters

STAP 9
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EPDM rubberfolie inclusief dakdoorvoer en regenpijp tot maaiveld.
Deze is standaard inbegrepen.

Zonder klossen Met deco klossen

DAKAFWERKING
Bepaal de deco klossen.
Indien je hebt gekozen voor een dakoverstek, is  
het mogelijk om hierbij deco klossen toe te passen.  
Het kan ook zonder klossen worden geleverd.

Bepaal het dakaanzicht. 
Standaard kijk je tegen een strak afgewerkt plafond aan waarbij 
er geen dakbalken in zicht zijn. De dakbalken zijn namelijk ver-
werkt in de prefab dakelementen. Indien je wel balken in zicht 
wilt, kun je ervoor kiezen om deco dakbalken toe te passen.

De voorgefabriceerde dakelementen zijn altijd voorzien van  
afschot en isolatie. Op deze manier kan er geen condens 
ontstaan, waarmee je schimmel voorkomt. Daarnaast is de 
temperatuur altijd aangenaam en loopt het water goed af. 

Nog een groot voordeel van de voorgefabriceerde  
dakelementen is dat je er eenvoudig elektra in kan  
wegwerken t.b.v. bijvoorbeeld verlichting.
 

Zonder deco dakbalken Met deco dakbalken

VOORBEELDEN DAKAFWERKING

Luxe zetwerk daktrim.
Deze is standaard inbegrepen en wordt in de kleur zwart meegeleverd. 

STAANDER AFWERKING
Bepaal de schoren.
Indien er sprake is van een veranda met staanders, 
is het mogelijk om hier schoren toe te passen.

Bepaal de deco sokkels.
Indien er sprake is van een veranda met staanders, 
is het mogelijk om de onderste 20cm van de 
staander in de kleur zwart uit te voeren.

Zonder schoren Met schoren

Geen andere kleur
Bij gebruik van een betonpoer 
is alleen deze optie mogelijk

Zwart

VOORBEELDEN STAANDER AFWERKING

STAP 10 STAP 11
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- Dikte vloerplanken: 18 mm
- Noord-Europees vuren hout behandeld
- Vloerbekleding is in iedere gewenste   
  kleur leverbaar.

Een houten vloer is alleen geschikt 
voor dichte ruimtes.

Dichte vloer met frame- en 
regelwerk en anti worteldoek

Met 100mm isolatieZonder isolatie

Deze houten vloer wordt prefab geleverd in elementen van 
maximaal 120cm breed en is toepasbaar bij een hardhouten 
fundering inclusief piketten. Een houten vloerpakket inclusief 
regelwerk met losse materialen op maat is ook mogelijk.

Vlonder met frame- en 
regelwerk en anti worteldoek

- Dikte vlonderplanken: 24 mm
- Douglas hout
- Vlonderbekleding is leverbaar in onbehandeld   
  Douglas hout, brown wash en zwart.

Een houten vlonder is geschikt voor open ruimtes.

Zonder uitbouw

Met uitbouw

HOUTEN VLOER
Bepaal de houten vloer.
Indien er sprake is van een gesloten ruimte  
(tuinhuis), kun je ervoor kiezen om daar een  
dichte houten vloer in te plaatsen. Op deze 
manier zorg je voor een droge opslag. 

Bij de montage van vloeren is veel tijdswinst  
te behalen. Wij leveren deze daarom ook in  
prefab modulaire elementen. De elementen  
zijn maximaal 120 cm breed. Daarnaast kun je  
ervoor kiezen om gelijk 100mm isolatie toe  
te passen, deze wordt dan verwerkt in de  
prefab elementen. Hiermee voorkom je  
schimmelvorming. De houten vloeren worden 
standaard met frame- en regelwerk en  
anti-worteldoek geleverd. Op deze manier 
voorkom je ongedierte.

HOUTEN VLONDER
Bepaal de houten vlonder.
Een houten vlonder is toepasbaar bij een open 
ruimte (veranda). Je kunt de vlonder op maat  
van het tuinhuis afstemmen, maar je kunt hem 
vanuit de veranda ook laten doorlopen (uitbouw).
Ook de vlonders worden in prefab modulaire 
elementen geleverd. De elementen zijn maximaal 
120 cm breed en worden ook standaard met 
frame- en regelwerk en anti-worteldoek geleverd 
waarmee je ongedierte voorkomt.

Wederom behaal je enorm veel tijdswinst en ben 
je gegarandeerd van kwaliteit, omdat je niet alle 
onderdelen zelf op maat hoeft te zagen, hoeft te 
zorgen voor een haaks framewerk en vervolgens 
alle planken stuk voor stuk erop hoeft te bevestigen.

HARDHOUTEN/KUNSTSTOF FUNDERING
Bepaal de fundering.
Het is mogelijk om de prefab vloer- en vlonderelementen 
gelijk te laten leveren inclusief hardhouten/kunststof 
fundering met zwart gerecyclede kunststof piketten van 
75, 100 of 150cm*. Zo hoef je helemaal nergens meer aan 
te denken en ben je verzekerd van een topfundering!

Je kunt kiezen uit 2 soorten funderingen: 
- Frame vloer element met palen (A), bestaande uit: 
Azobe kantplank, piketten zwart gerecyled kunststof van 
75, 100 of 150cm* en M8 slotbouten. 

- Strengfundering met vloer elementen (B), bestaande uit: 
Azobe kantplank, strengfunderingsplank, piketten  
zwart gerecyled kunststof van 75, 100 of 150cm* en  
M8 slotbouten.

* Piketten langer dan 150cm zijn mogelijk op aanvraag

ISOLATIE WANDEN
Bepaal de isolatie voor de wanden.
De wanden zijn eenvoudig te voorzien van isolatie. 
Er wordt gebruik gemaakt van 60mm isolatie met 
damp-open en damp-dichte folie.

Alle ramen en deuren zijn standaard voorzien van ISOglas, 
het dak is standaard voorzien van isolatie en de vloeren 
zijn ook eenvoudig te isoleren indien gewenst, voeg de 
wanden daar nog aan toe en je hebt een volledig 
geïsoleerd buitenverblijf. 

Buitenwand bekleding
Tengel ter ventilatie
Damp-open folie 
Regelwerk
Isolatie 60mm
Damp-dichte folie
Binnenwand bekleding (indien van toepassing)

STAP 12 STAP 14

STAP 15

STAP 13

Funderingsysteem A: Frame vloer element waaraan palen worden bevestigd

Funderingsysteem B: Strengfundering waarop de frame vloer elementen worden bevestigd

Strengfunderingsplank

Deze fundering wordt vaak toegepast als de vloer ongeïsoleerd is

Deze fundering wordt vaak toegepast als de vloer geïsoleerd is
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MAATWERK

WERKWIJZE MAATWERK AANVRAAG  
MET 3D IMPRESSIE
 
Dat gaat heel simpel en snel! Vertel ons 
jouw wensen met maatvoering. 
Als alles duidelijk is voor ons dan gaat 
de afdeling binnendienst aan de slag 
en maakt voor jou een 3D impressie-
tekening, plattegrond en offerte. 

Indien wij vragen hebben over jouw 
wensen of op basis van onze ervaringen 
een aanpassing willen voorstellen, dan 
nemen we hierover contact met jou op 
(bij voorkeur telefonisch).  

Tip: Geef bij de aanvraag ook een 
plattegrond en foto’s of voorbeelden.

Voordelen maatwerk:
• unieke formule
• hele proces in eigen beheer
• productieproces in eigen produc-

tiefabrieken
• volledig naar wens te leveren
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Foto`s en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Drukfouten voorbehouden. Het is niet toegestaan modellen, foto`s en/of tekst uit deze catalogus over te nemen, te 
verveelvoudigen of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carpentier Professional. Materiaal-, prijs-, constructie- en modelwijzigingen voorbehouden.

CarpGarant is een merk van

UW CARPGARANT DEALER


