Schorweg 89, 1764 MD Breezand
Telefoon 0223 - 52 1400, email: info@daalder.com
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Blokhutten, tuinhuizen, mantelzorg verblijven, recreatie chalets,

bovenstaande producten.

co

tuinkasten en alle accessoires en benodigdheden voor

Be

( beton) schuttingen en tuinmeubelen, speeltoestellen,

m

luxe veranda’s in hout en aluminium, groot assortiment tuinhout,

Onze “complete“ serie in 28/34 mm
Haardhout
berging
250x120

Botgat

200x200
250x250
300x200

1 enkele deur
Enkel glas

Zadeldak
veranda
350x275
420x300

Razende bol

300x250
300x300

1 dubbele deur
met bovenraam
Enkel glas

Oester

200x200
240x240
200x300

250x200
250x250
250x300
1 enkele deur
1 uitzet raam
Enkel glas

1 enkel deur
Enkel glas

Koraal standaard

Koraal de luxe

1 enkele deur
1 uitzet raam
Enkel glas

1 enkel deur, 1 uitzet raam
Luifel 100cm, Enkel glas

Koraal modern

Terschelling

1 enkele deur
1 uitzet raam
Enkel glas

1 dubbele deur
Excl. steegraam
Enkel glas

Schelp

Marsdiep

300x200
300x250
300x300
300x350

300x200
300x250
300x300
300x350

300x200
300x250
300x300
300x350
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Basic

1 enkele deur
1 klein vast raam
Zijluifel 135cm
Enkel glas

300x200
300x250
300x300
300x350

350x250
350x300
400x250
400x300

300x200
300x250
300x300
300x500
1 enkele deur
1 uitzet raam
Zijluifel 100cm
Enkel glas

Ideaal

Texel

250x250
300x250
300x300
1 dubbele deur
Luifel 100cm
Enkel glas

390x250
390x300
1 enkele deur
2 uitzet ramen
Luifel 90cm
Enkel glas

Vlieland

Aktie Model

1 dubbele deur
1 uitzetraam
Enkel glas

540x275
(berging 200x275)
1 enkele zware
hardhouten deur
+ hardhouten kozijn
Enkel glas

Jubileum
zadeldak

Jubileum
plat dak

390x250
390x300

28mm en in 34mm

28mm en in 34mm

540x300
600x300
600x360

540x300
600x300
600x360

Berging 170 cm binnenmaat
1 enkele deur met bovenraam
Enkel glas

Berging 170 cm binnenmaat
1 enkele deur met bovenraam
Enkel glas

Erents

Kapschuur
veranda

34mm

510x300

(Berging 170cm)

580x300

(Berging 190cm)

1 enkele deur
Enkel glas

34mm

360x340
420x340

‘t Stroe

Balgzand

420x250
420x300
420x390

45mm

34mm

1 dubbele deur
1 uitzet raam
Luifel 100cm
Enkel glas

34mm

510x300

510x390
510x420
1 dubbele deur
2 uitzetramen
Luifel 100cm
Enkel glas
XL ramen zijn optioneel

Ons “Complete” assortiment gaat van 28mm tot 90mm dik blokhuthout en wordt geleverd incl. echt glas, montagepakket, shingles/
EPDM (bij platte daken). Mocht u aanpassingen in een van deze modellen willen doorvoeren,dan kunnen wij een offerte voor u maken.
Maatwerk met hardhouten ramen en deuren is ook mogelijk, dit is het “Daalder Exclusief” programma,
in dit programma kunnen wij ook elementbouw leveren. (dit zijn complete wanden)
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Blokhut
veranda
45mm

420x300
450x330
500x330
500x400

Blokhut
+veranda

Kapschuur
45mm

420x360
540x360
600x360
800x360

(Deze 2 afmetingen
zijn met berging)

L-model
45mm

45mm

1 enkele vuren deur
met bovenraam
Enkel glas
700x500
700x540
800x540

Model York

Model Garage

1 dubbele vuren deur
2 vaste vuren lange ramen
Enkel glas
450x330
500x360

1 vuren enkele deur
met bovenraam
1 vuren vast steegraam
Isolatieglas
560x585 (binnenmaat garage ca. 360cm)
Elektrisch geïsoleerde sectionaal deur 260x200cm incl.
afstand bediening

1 dubbele vuren deur
3-vaks verdeling
Enkel glas
600x330 (berging 250x250 cm)
700x330 (berging 250x250 cm)

45mm

60mm

Vanaf een vrije wandlengte vanaf ± 4 mtr. adviseren wij een wanddikte van 45 mm. Dit komt de stabiliteit
van uw tuinhuis absoluut ten goede, zeker op windgevoelige locaties.
Wij verkopen voor al onze modellen blokhutten de benodigde accessoires om uw tuinhuis compleette maken. Hieronder ziet u een greep uit deze accessoires met de uitleg waarvoor ze dienen;
* De hardhouten funderingrand dient als bescherming voor de onderste planken van uw tuinhuis
omdat deze optrekkend vocht tegenhoud. Indien u kiest voor een vloer of vlonder op hardhouten liggers,
dan is de funderingsrand niet nodig.
* De spanveren dienen ervoor om de planken in elkaar te houden en gaan zodoende kiervorming tegen.
* Een onderlaag dient als extra bescherming voor het dakhout, welke zeker is aan te raden bij een dak
bedekt met dakshingles, omdat deze bij slagregen kunnen doorslaan. Wanneer u kiest voor dakpanprofiel
platen, is de onderlaag standaard inbegrepen.
* De bitumenkit is voor het vastkitten van de onderste rand shingles en de nokstukken, alsmede een goede
afdichting onder de waterborden.
* Ventilatie roosters worden toegepast wanneer uw tuinhuis niet vaak wordt gebruikt. 4 of 6 van deze
roosters voorkomen vochtophoping en dus schimmelvorming in het hout.
* Wij verkopen hardhouten paaltjes incl. slotbouten verkrijgbaar, waarmee u de blokhut in de grond
kunt verankeren
* Als de blokhut in een onbehandelde, blanke uitvoering wordt besteld verkopen wij een verf op lijnolie
basis, deze is verkrijgbaar in kleurloos om tijdens de opbouw de mes en groef te behandelen en in vele
kleuren om de buitenzijde 2x mee te behandelen.
* U kunt uw tuinhuis bij ons ook groen of bruin laten impregneren onder keteldruk.
U moet uw tuinhuis dan
nog zeker 3 weken laten drogen ( uitgepakt en opgelat ) voordat u deze kunt opbouwen.
* Om direct een prachtig eindresultaat te hebben, kunnen wij uw blokhut ook geheel in kleur gecoat
leveren. De buitenzijde van uw blokhut wordt dan 2 x in een RAL kleur naar keuze gespoten
( max. in 2 kleuren )
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Voor meer prijs/modellen voorbeelden zie onze website www.daalder.com

Enkele voorbeelden van maatwerk blokhutten
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“All In” serie
In ons ruime assortiment blokhutten hebben wij ook de “All-in” serie,
Deze blokhutten zijn ook verkrijgbaar in de houtdikte’s 60mm, 70mm en 90mm.
Deze modellen hebben zowel een ruim leefgedeelte als een grote luifel/veranda om heerlijk onder te
vertoeven.
Naast een flink aantal standaard maten, is ook in deze serie ons welbekende maatwerk mogelijk.

Bij de “All In” modellen zijn de volgende zaken standaard inbegrepen:
• Alle modellen zijn incl. 4-delige voorpui, 2 draairamen + 1 extra uitzetraam, welke vrij te
plaatsen is* (* m.u.v. modellen van 300cm diep welke zijn uitgerust met 2 draairamen)
• Alle ramen en deuren zijn incl. isolatie glas en tochtstrippen
• Shingles naar keuze
• Trekstangen in alle hoeken ( in het hout weggewerkt )
• Verstelbaar hang en sluitwerk + cilinderslot
• IJzerwaren pakket en duidelijke opbouw handleiding

n vele van onze blokhutten / tuinhuizen is het ook mogelijk een glazen schuifwand te plaatsen.
Deze wordt geleverd inclusief een houten stelkozijn om een goede werking van de glazen schuifwand te kunnen
garanderen ( Mogelijk vanaf een houtdikte van 34 mm )

Ook de modellen uit de “All In” serie kunnen wij voor u op maat maken.
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Blokhut “Breezand”
• 540x450cm
• 60 mm vuren blokhuthout ( 70 mm optioneel verkrijgbaar)
• 1 vuren dubbele deur met verhoogd onderpaneel incl. cilinderslot, luxe klinkstel en
stelbare scharnieren
• 2 vuren dubbele ramen (1 helft vast + 1 helft uitzet)
• Isolatie glas
• trekstangen in het hout
• dakbedekking: dakshingles in kleur naar keuze
• compleet ijzerwaren pakket + bouwtekening
* opbergzolder mogelijk dankzij verhoogde nok en voorwand
Vanwege de hoge voorzijde, is deze prachtige blokhut te voorzien van een aanbouw veranda.
Zo maakt u een gezellige plek om heerlijk te ontspannen
Aanbouw veranda`s verkrijgbaar in de maten:
• 500x250cm
• 500x300cm
• 500x350cm

Ook model “Breezand” kunnen wij voor u op maat maken.

7

Dikke Blokhutten
Deze oerdegelijke “Scandinavische” kanjers zijn verkrijgbaar in 60, 70 en 90 mm houtdikte,
Daardoor is het geheel zeer sterk en zijn deze blokhutten standaard voorzien van:
- Dubbele deur (kozijnmaat ca. 195x175cm)
- 2 grote uitzetramen (kozijnmaat ca. 125x100cm)
- Isolatieglas
- Een verhoogde zijhoogte van ca.216cm en een nokhoogte van ca. 286cm
- Een voor luifel van 130cm
(Optioneel met luifel van 350cm op 3 staanders, doorloophoogte ca. 190cm)
- Dakshingles, hang- en sluitwerk en ijzerwaren pakket
- Trekstangen in het hout
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Model Noorwegen
500x400cm Luifel 130cm

Model Zweden
550x450cm Luifel 130cm

Model Ijsland
550x500cm Luifel 130cm

Model Finland
600x500cm Luifel 130cm

Model Groenland
600x550cm Luifel 130cm

Model Denemarken
600x600cm Luifel 130cm

”DUO-WALL” CABINS
Uitermate geschikt voor kantoor of praktijkruimte bij uw woning!
•
•
•
•
•
•
•

Leverbaar in een dubbele wandopbouw van 2 x 60 mm houtdikte
Spouw van 75 mm voor een hoge isolatie waarde ( steenwol optioneel )
Alle dubbele ramen met een draai/kiep raam, geheel in de luxe “ISO” uitvoering ( 64 mm dik !! )
“ISO” kwaliteit dubbele deur met 3 punt-sluiting en zwaar beslag
Dik isolatieglas (spouw 16 mm) en tochtstrippen in ramen en deuren
Trekstangen Ø 10 mm in het hout ( dus onzichtbaar )
Optioneel leverbaar met geïsoleerd dak i.c.m. dakpanprofielplaten
en ook met geïsoleerde vloer op Azobé liggers.
• Uiteraard ook hier volledig maatwerk mogelijk

(Let op, afbeelding kan afwijken van het werkelijke model)

(Let op, afbeelding kan afwijken van het werkelijke model)

Dit model kan ook op maat en model worden aangepast.
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Recreatie Woningen
Wij produceren bijna alle tuinhuizen in eigen beheer.
Hierdoor kunnen wij scherpe prijzen hanteren voor zowel de kleinere tuinhuizen alsmede de grotere recreatiewoningen
en mantelzorg verblijven.
Wij durven zelfs te zeggen dat wij hiermee tot de beste aanbieders van onze branche behoren en een zeer scherpe prijs /
kwaliteit verhouding hanteren.
De maten en modellen zijn altijd aan te passen aan de wensen van de klant.
Indien wij van u een duidelijke bouwtekening ontvangen, kunnen wij een offerte op maat maken.
Wij hebben een zeer mooie, compleet ingerichte woning van ca. 85 m2 in onze showroom staan, waarmee al vele tevreden
klanten een goede voorzet hebben gekregen richting een eigen ontwerp.
De wanddikte van deze woning is 90 mm en doordat dit showmodel geheel is ingericht, krijgt u een goed beeld van hoe
het er geheel gestoffeerd en gemeubileerd uitziet.

of salon /
praktijk ruimte
bij uw huis
Ook te gebruiken als gastenverblijf
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Enkele voorbeelden uit onze
elementbouw en veranda collectie
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Aluminium
terrasoverkappingen
Houthandel Daalder levert ook duurzame aluminium terrasoverkappingen van het bekende merk

Verasol©

Deze zeer mooie, solide veranda’s zijn standaard voorzien van een zelfdragende goot (verkrijgbaar in 3 profielen; rond, recht of
klassiek), Heldere of Opaal, 16mm dikke ‘’Polycarbonaat’’ dakplaten 110x110mm staanders met verborgen afvoer
Leverbaar in 7 standaard kleuren en altijd inclusief een montage pakket. Vraagt u ons verkoop team naar de aparte veranda
folder voor meer informatie en prijzen.
Optioneel zijn deze veranda’s te voorzien van de volgende opties:
• Maatwerk in diepte en breedte
• LED verlichting met afstand bediening
• Diverse soorten dakplaten waaronder warmte reducerende platen, of platen met zeer brede,
heldere kanalen voor een maximale doorkijk, en zelfs echt gelaagd glas !!
• Glas schuifwanden en aluminium kozijnen
• Grote overspanningen zonder tussenstaander tot wel 7 meter !!
• Betonpoeren
• Montage kunnen wij voor u verzorgen.
Wij vragen u om een paar foto’s van de (gevel)situatie voor het berekenen van de prijs.
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Houten terrasoverkappingen
Onze houten veranda’s maken wij al vele jaren zelf, en naar grote tevredenheid van onze klanten. De houtverbindingen
worden door ons mooi ingefreesd zodat er geen lelijke balkijzers nodig zijn. Uitgevoerd in verduurzaamd hout, zijn ze
standaard voorzien van robuuste 60x160 mm dakliggers, 120x120 mm staanders + schoren en een sierlijke witte kunststof
goot incl. afvoer. Alles bij elkaar zorgt dit voor een zeer robuuste uitstraling.
Uitgevoerd in Douglas hout zijn er meerdere variaties in houtmaten mogelijk, en kan er gekozen worden voor geschaafd of fijn
bezaagd hout. Wij hebben in onze showroom voorbeelden van alle varianten staan.
De veranda’s worden standaard voorzien van aluminium opschroef profielen en 16 mm dikke
Polycarbonaat platen in helder of opaal.
Wij leveren als enige in Nederland geïntegreerde LED spotjes in de houten terrasoverkappingen !!
Optioneel zijn deze veranda’s te voorzien van de volgende opties:
• Maatwerk in diepte en breedte
• LED verlichting met afstand bediening
• Diverse soorten dakplaten waaronder warmte reducerende platen, of platen met zeer brede,
heldere kanalen voor een maximale doorkijk, en zelfs echt gelaagd glas !!
• Glas schuifwanden
• Diverse soorten betonpoeren en grondankers
• Montage kunnen wij voor u verzorgen.
Wij vragen u om een paar foto’s van de (gevel)situatie voor het berekenen van de prijs.
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Vrijstaande Houten
terrasoverkappingen
Naast de veranda`s/terrasoverkappingen die u aan uw huis zet ,hebben wij ook de vrijstaande houten modellen.
Het voordeel van deze modellen is dat ze nergens aan vast gebouwd hoeven te worden, en dus op een mooi zonnig plekje
elders in de tuin gezet kan worden.
Deze modellen zijn ook in vele variaties te verkrijgen.
Wij hebben modellen met de polycarbonaat maar ook met dichte daken welke bedekt kunnen worden met shingles of EPDM
dakbedekking of dakpan profielplaten.
Wij kunnen een model met plat dak of lessenaar dak voor u maken, zodat de overkapping altijd bij de stijl van uw huis
of tuin past.
Vaak worden deze modellen voorzien van 1 of meerdere dichte wanden,om zo toch een windvrije plaats te creëren waar u
heerlijk van uw tuin en de buitenlucht kunt genieten.
Deze modellen maken wij veelal op maat en naar wens van de klant, maar wij hebben ook een aantal “standaard” modellen
in onze showroom staan, en tevens in de WOODVISION/HILLHOUT catalogus
De vrijstaande overkappingen/veranda`s worden gemaakt van Douglas en geïmpregneerd vurenhout
Hieronder enkele voorbeelden van vrijstaande overkappingen/veranda`s :
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Bedrijfsinformatie
Wij zijn een bedrijf met meer dan 37 jaar ervaring in het fabriceren en opbouwen van blokhutten/
tuinhuizen en veranda`s.
In al die jaren is er veel kennis opgebouwd, waardoor wij precies weten waar wij over praten.
Ons bedrijf heeft, dankzij een gezonde groei, qua uitstraling en vormgeving veel veranderingen ondergaan en waar vroeger veel met de “hand” ging, gaat nu het merendeel met machine`s.
Onze showroom, voorraad en productie capaciteit zijn enorm gegroeid zodat wij steeds meer mensen
kunnen helpen om hun droom te verwezenlijken.
Een ding is in al die jaren nooit veranderd:
Wij gaan altijd voor hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs en uw tevredenheid staat bij ons voorop !
Blokhutten / Tuinhuizen en veranda’s zijn niet de enige producten die wij verkopen.
Wij hebben namelijk ook een groot assortiment tuinhout, schuttingen en vlonder delen in zowel
Douglas hout, Komo geïmpregneerd hout, hardhout, beton en composiet.
Onze voorraad is enorm, en wat wij niet op voorraad hebben, is meestal snel geleverd dankzij onze
goede samenwerking met de beste hout importeurs van het land.
Om alles mooi aan te kleden hebben wij ook een uitgebreid en betaalbaar assortiment tuinmeubelen
van Hout, Wicker en Aluminium door onze hele showroom uitgestald staan, en leveren wij onderhoud
producten en decoratie om uw aanwinst helemaal naar wens te maken.
Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij een kundig team opgebouwd.
De kundige dames op kantoor helpen u telefonisch of persoonlijk aan onze verkoopbalie en onze vakmensen helpen u in de werkplaats of monteren op locatie uw blokhut/tuinhuis of terrasoverkapping.
Ons gehele team heet u dan ook van harte welkom op ons mooie bedrijf met maarliefst 4000 m2
showopstelling en voldoende gratis parkeer ruimte.

Ruime parkeergelegenheid
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Showterrein buiten

onze verkoop balie

