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Houten zelfbouw gastenverblijf
Real Price: € 3.199,00
Current Sale Price: € 2.899,00 incl. BTW
Product Categories: Tuinhuizen, Opslagruimtes, Schuurtje, Blokhut,
Gastenverblijf, Vakantiehuis, Buitenkamers
Product Tags: blokhut, tuinhuis, vakantiehuis, zelfbouw, Gastenverblijf
Product Page:
http://sauna-kopen.eu/winkel/buitenkamers/houten-zelfbouw-gastenverblijf-2/

Product Variants
- Houten zelfbouw gastenverblijf - 70 ()Wanddikte in mm : 70
- Houten zelfbouw gastenverblijf - 44 ()Wanddikte in mm : 44
- Houten zelfbouw gastenverblijf - 34 ()Wanddikte in mm : 34

Product Summary
Dit product is inclusief GRATIS VERZENDING! Houten gastenverblijf van 14,9 m2.
Erg ruimtelijk met veel lichtinval!

Product Description
Houten zelfbouw gastenverblijf
Dit houten zelfbouw gastenverblijf is eenvoudig in elkaar te zetten en laat veel licht
door. Het kan goed worden gebruikt als buiten kamer of gastenverblijf.
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Specificatie houten zelfbouw gastenverblijf - Totale hoogte: 2769 mm - Wandhoogte 2025

mm - Frame:. Geschaafd en houten wand profielen van 34 x 135 mm Vloer: 19 mm geschaafd messing en groef van de vloer balken 43 x 90 mm Dak: 19 mm geschaafd tand en groef op het dak van 45 x 140 mm - Dubbele
deur: 1500 x 1930 mm inclusief sloten, handgrepen en dubbele beglazing met
roeden - Raam 1: (2 stuks) 565 x 1930 mm met isolerende roeden - Raam 2: (1
stuk) 765 x 1050 mm - Schroeven en spijkers zijn inbegrepen - De coating
zoals dakleer, shingles of dakplaten zijn niet inbegrepen.
Ideaal als een pension, tiener accommodatie, hobby hut of waarom niet voor het
kleine kantoor op de kavel. Er is ook ruimte voor een kleine keuken of eventueel
badkamertje.
De basis
Het tuinhuisje kan eenvoudig worden gebouwd. Om te beginnen moet de grond
vlak en gedraineerd zijn. U haalt de bovenste laag grond weg en zorgt dat het een
vlak oppervlak wordt dat is groter is dan het tuinhuisje zelf. Plaats de blokken in de
hoeken, in het midden van de zijkanten en in het midden van het tuinhuisje. Plaats
daarna lijnen van 45 x 90 mm over de bodemplaat zet ze vast met schroeven (niet
inbegrepen). Het huisje mag niet hoger worden dan 3000 mm, dus let hier mee op!
Dakwerk
Dakbedekking is niet inbegrepen. Het dak van de tand en groef moeten worden
afgedekt met planken, dakleer of metaal. Voordat u de dakbedekking heb
aangebracht kun je het dak het beste afdekken met een zeil om het te beschermen
tegen de regen.
Isolatie
Isolatie is niet nodig als het tuinhuis wordt gebruikt als een opslagruimte. Wanneer
het dient als gastenverblijf of buitenkamer en u nog wat meer warmte binnen of
juist buiten wilt houden kunt u het tuinhuisje extra isoleren.
De makkelijkste manier is om de ruimte tussen de balken met 70 mm minerale wol
te vullen en de binnenkant te bekleden met multiplex, oriented strand board of
gipsplaat. Een blad van triplex over de gipsplaat geeft bevestiging voor planken en
andere hulpstukken voor op de muur. Bouwplaten aan de binnenzijde van de wand
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verhogen tevens de stabiliteit en de levensvatbaarheid van de wand aanzienlijk.
De materialen voor de producten worden uitgekozen op de beste kwaliteit. de
producten worden ongeverfd geleverd met alles wat je nodig hebt om je eigen hut
in elkaar te zetten.
Jij hebt het!

Product Attributes
- Dimensions: 550 x 120 x 72 cm
- Weight: 1440 kg
- Lengte in cm: 387
- Breedte in cm: 387
- Hoogte in cm: 276,9
- Wanddikte in mm : 34
- Dakhelling in graden: 17
- Oppervlakte dak m2: 24,01
- Oppervlakte bouwplaats m2: 14,98
- Vloeroppervlakte m2: 14,7
- Daktype: Zadeldak
- Bouwsysteem: Planken

Product Gallery
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