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Inhoud

Ontdek alle ins en outs van het WEKA assortiment!

Met de nieuwe, gratis WEKA app komen onze producten in de cata-
logus nu al tot leven. Let op het groene smartphone-icoontje, open 
de WEKA app, start de scan-functie, scan de gewenste pagina in de 
catalogus en ontdek alle nieuwtjes! 

Download nu de 
WEKA app voor iOS!

Download nu de 
WEKA app voor Android!

Let op: 

de afmetingen in de catalogus zijn slechts een indicatie. De werkelijke afmetingen kunnen licht afwijken. Wij be-
houden ons het recht voor om kleine design- en technische wijzigingen uit te voeren ten behoeve van de verdere 
ontwikkeling van onze producten. Tegen een geringe meerprijs leveren wij het product ook bij u aan huis op het 
trottoir binnen het vaste land van Duitsland. Ons ervaren montageteam zet uw nieuwe WEKA-product voor een 
voordelige vaste prijs bij u in elkaar. 

Geldig vanaf 01/2014 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus. 
Alle foto’s van producten en teksten zijn ©Copyright by WEKA.

Het complete assortiment en overige informatie vindt u op: www.weka-holzbau.com

De Weka app is alleen in het Duits beschikbaar.



Meer tevreden

Als de tuin er weer helemaal mooi bij ligt, valt er slechts nog een ding te doen: niets.
 
Dan is het tijd om te ontspannen. Relaxen in het zwembad, zonnen op het terras of kinder-
pret in het speelhuisje – met warme zonnestralen op je huid geniet je gewoon meer van je 
vrije tijd. En voel je je meer tevreden. Ook in 2014 biedt WEKA weer een overtuigend aan-
bod aan tuinhuizen, tuinbergingen en -kassen, paviljoenen, terrasoverkappingen, carports, 
zwembaden en kinderspeeltoestellen, zodat u elke minuut met volle teugen kunt genieten. 
En dat alles uitgevoerd in de bekende WEKA-kwaliteit, met veel oog voor detail en veel 
mogelijkheden wat betreft de vormgeving. Laat u inspireren, doe nieuwe ideeën op en vul 
uw vrije tijd naar eigen wens in!

Want wij willen dat u één ding bent: 

Meer tevreden
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Meer tevreden

Meer veiligheid.
Meer vertrouwen.
Meer garantie.
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Als Duits concern staat WEKA 
voor continuïteit en betrouw-
baarheid: vakkundigheid voor 
betrouwbare producten van uit-
stekende kwaliteit “Made in Ger-
many”.

Met het TÜV-SÜD-keurmerk ga-
randeert WEKA u een hoge vei-
ligheidsnorm. Een groot aantal 
TÜV-gekeurde producten zijn in 
de catalogus extra gemarkeerd.

Dankzij vakkundige verwerking 
bent u ervan verzekerd dat onze 
producten betrouwbaar functio-
neren. Daarom geeft WEKA, vol-
gens de garantievoorwaarden, 
vijf jaar garantie op een groot 
aantal artikelen (op alle houten 
onderdelen).

De natuur ligt ons na aan het hart.
Daarom letten wij bij het selec-
teren van ons hout op ecolo-
gisch verantwoord, gecertifi ceerd
bosbeheer. 

5 jaar
WEKA

garantie
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Moderne hoekverbinding Traditionele hoekverbinding

Massief houten deur Hoogwaardige paneeldeur

Dak met extra verbindingen tussen de gordingen Draai-kiepraam met echt glas

Meer tevreden

Wanddikten & hoekverbindingen
De moderne hoekverbindingen voldoen aan de eisen die aan een betrouw-
baar en hoogwaardig product worden gesteld. De wandplanken worden 
haaks, samen met een stevige hoekstijl, aan elkaar geschroefd. Deklijsten 
aan de buitenkant beschermen de kopse kanten tegen weersinvloeden.
Bij de traditionele houtstapelbouw worden de wanden plank voor plank op-
gestapeld en op de hoeken door middel van zogenaamde vertandingen op 
elkaar aangesloten. Messing en groef zorgen voor extra stabiliteit en wind-
dichtheid (28 mm-huizen enkelvoudig, 45 mm-huizen dubbel).

Massief houten & paneeldeur
Alle houten tuinhuizen met een wanddikte van 19 mm hebben een massief 
houten deur met raam, kunststof glas en veiligheidsoverval met draaioog.
De houten tuinhuizen met een wanddikte van 21 bis 45 mm zijn voorzien van 
een hoogwaardige, massief houten paneeldeur. Deze wordt geplaatst met 
drie 3 inboorpaumelles, heeft een raam van echt glas en een veilig cilinder-
slot met drie sleutels.

Dak & raam
De daken van de houten tuinhuizen zijn gemaakt van 16 of 19 mm dikke, 
geschaafde planken met messing en groef. Door de stevige dakgordin-
gen en extra verbindingen tussen de gordingen is stevigheid en duur-
zaamheid gegarandeerd.
Het draai-kiepraam met echt glas wordt inclusief roeden geleverd. Deze 
kunnen naar keuze erop gezet of weggelaten worden.

Meer natuur.
Meer stevigheid.
Meer kwaliteit.
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Bijzonder
De binnenwanden van alle gekleurde huizen 
zijn behandeld met weervaste lazuurverf 
eiken licht en zijn hierdoor niet alleen vanbui-
ten, maar ook vanbinnen beschermd tegen 
blauwschimmel een houtaantastende schim-
mels. Beschermd tegen schimmels. 

Binnenzijde

Buitenzijde

Weervaste lazuurverf eiken licht
Waterverdunbare, halfdekkende weerbevaste lazuurverf op basis van acry-
laat- en alkydharsdispersies*. Hoog vulvermogen dankzij hoog vaste-stofge-
halte. Goede weervastheid, gelijkmatige aantasting door weersinvloeden. De 
verfl aag beschermt tegen blauwschimmel en houtaantastende schimmels. 
Aanbevolen onderhoudsinterval iedere 3-4 jaar (eerder bij slechte weersom-
standigheden). Kleine kleurverschillen zijn mogelijk op grond van de hout-
kwaliteit.

Onbehandeld
Uitstekend onbehandeld, Noord-Europees vurenhout voor een individuele 
afwerking. Tijdens de montage is het raadzaam om het hele product te 
behandelen met een houtbeschermingsmiddel tegen houtrot en verwering.

Weervaste verven Zweeds rood, grijs en antraciet.
Waterverdunbare, dekkende, weervaste verf in twee lagen aangebracht en 
op basis van een hoogwaardige acrylaatdispersie*. Hoog vulvermogen dank-
zij hoog vaste-stofgehalte. Goede weervastheid. De verfl aag beschermt tegen 
blauwschimmel en houtaantastende schimmels. Aanbevolen onderhoudsin-
terval iedere 5 jaar (eerder bij slechte weersomstandigheden). Kleine kleurver-
schillen zijn mogelijk op grond van de houtkwaliteit.

De kwaliteit

* De vermelde producten bevatten geen formaldehyde, weekmakers en zware metalen. 
 Verder maken wij geen gebruik van stoffen die kankerverwekkend zijn, het erfelijk materiaal aantasten en effect hebben op de vruchtbaarheid.

De kleurvarianten

buitenzijde: 
onbehandeld
binnenzijde: 
onbehandeld

buitenzijde: 
eiken licht    
binnenzijde: 
eiken licht

Lazuurverf 
eiken licht

buitenzijde: 
Zweeds rood
binnenzijde: 
eiken licht

Zweeds rood

buitenzijde: 
grijs
binnenzijde: 
eiken licht

grijs

buitenzijde: 
antraciet
binnenzijde: 
eiken licht

antraciet

onbehandeld Beschikbaar in deze wanddikten:

Beschikbaar in deze wanddikte:

Beschikbaar in deze wanddikten, deuren & daklijsten wit:

Beschikbaar in deze wanddikten, deuren & daklijsten wit:

Beschikbaar in deze wanddikten, deuren & daklijsten wit:

Meer kleur.
Meer opties.
Meer bescherming.
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Meer zorgvuldigheid.
Meer overzicht.
Met meer systeem.

Meer tevreden
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28
mm

28 mm planken 45 mm planken

Met behulp van een meegebrachte 
vierwegheftruck levert een ervaren 
transporteur uw tuinproduct af. Di-
rect naar de bouwmarkt of tegen 
meerprijs bij u op de stoep binnen 
het Duitse vasteland. De wegen 
naar uw huis moeten toegankelijk 
zijn voor een vrachtwagen van 40 
ton en breed genoeg om langs de 
weg te kunnen lossen. 
Afmetingen voertuig 
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Net zo zorgvuldig als het produc-
tieproces verloopt ook het con-
fectioneren van alle onderdelen 
voor verzending. Doordat alle on-
derdelen met systeem gestructu-
reerd en overzichtelijk gebundeld 
zijn, kunt u zich later bij de mon-
tage optimaal oriënteren.

Ons belangrijkste bouwmateriaal 
is hout, een natuurlijke grondstof 
die in Noord-Europese aanplant-
gebieden wordt gewonnen en 
voldoet aan alle criteria voor een 
goede kwaliteit. Onbehandeld 
vurenhout, mooi geschaafd en 
precies op maat verwerkt, vormt 
de basis voor onze tuinhuizen. 

Verpakking LeveringVerwerking
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Meer succes.
Meer trots.
Meer overzicht.

Meer tevreden
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Het WEKA product van uw dromen 
is uitgezocht, gekocht en geleverd. 
Nu gaat iedereen die niet gebruik-
maakt van de WEKA montageser-
vice en liever zelf de handen uit de 
mouwen steekt, aan de slag. 

Maar dat is geen reden tot paniek. 
Dankzij de gedetailleerde handlei-
ding met afbeeldingen is de mon-
tage van WEKA producten echt 
kinderlijk eenvoudig. Al het beno-
digde montagemateriaal is inbe-
grepen bij de levering – netjes en 
overzichtelijk verpakt. 

De montage – 
kinderlijk eenvoudig!
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Meer manpower.
Meer service.
Meer goed advies.

Meer tevreden
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“Hier zitten deskundigen, geen callcentermedewer-
kers” luidt het motto van de WEKA klantenservice. 
Geschoolde medewerkers beantwoorden al uw 
vragen over planning en montage, over garantie-
voorwaarden, over uw order, over uitgebreide pro-
ductinformatie en ook over op maat gemaakte pro-
ducten. Schriftelijke informatie krijgt u snel via info@
weka-holzbau.com

Montageservice Klantenservice

Producten van WEKA zijn ge-
makkelijk in elkaar te zetten
aan de hand van de rijk geïllus-
treerde montagehandleidingen. 
Mocht u evenwel geen tijd heb-
ben om het zelf te doen, dan zet 
ons WEKA-montageteam uw 
zwembad etc. ter plaatse snel en 
deskundig in elkaar – voor een 
gunstige vaste prijs. 
Let op het volgende: De montage door de 
montageservice wordt uitgevoerd zonder 
eventueel vereiste funderingswerkzaamhe-
den, en ook zonder benodigde accessoires, 
zonder deklaag of kleurbehandeling. 

+49 (0)395 42908-0*
ma-vr 8.30-18.00 uur

+49 0)1805/171701**
ma-vr 18.00-20.30 uur   za 9.00-17.00 uur

* lokaal tarief met de vaste telefoon vanuit Duitsland
** € 0,14 per minuut incl. btw met de vaste telefoon vanuit Duitsland;
 € 0,42 per minuut incl. btw met de mobiele telefoon vanuit Duitsland.
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Meer extra‘s.
Meer beweging.
Meer beleving.

Meer tevreden
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01

02

03Download 
nu de WEKA app:

Ontdek alle ins en outs van het WEKA assortiment!

Een rondje van 360° draaien, naar het plafond kijken of genieten 
van het uitzicht vanuit het tuinhuis – met de nieuwe WEKA-app 
komen onze producten in de catalogus nu al tot leven. 
Let gewoon op het groene smartphone-icoontje en scan 
de pagina in de catalogus! Download de gratis WEKA 

app op uw smartphone 
of tablet in de App Store 
voor iOS of via Google 
Play voor Android.

Op alle pagina's van de 
catalogus met het groene 
icoontje valt nu nog
meer te ontdekken!

Open de WEKA app en 
selecteer de scanknop. 
Houd de smartphone ca. 
20 tot 30 cm van de pagina 
in de catalogus af, totdat 
die wordt herkend.

Download nu de WEKA app 
voor iOS!

Download nu de WEKA app 
voor Android! Op deze pagina's kunt 

u met de WEKA app nog 
meer ontdekken:

p. 30 | p. 60-61 | p. 67 
p. 70-71 | p. 80-81

Huizen van verschillende grootte, 
luifels van verschillende lengte, 
andere deur of zonder vloer, naturel 
of toch Zweeds rood? 
Met de productconfi gurator op 
www.weka-holzbau.com 
ontdekt u kinderlijk eenvoudig de 
grote verscheidenheid aan 
WEKA-tuinproducten.

Creëer het tuinhuis 
van uw dromen:
met de WEKA
productconfi gurator

De Weka app is alleen in het Duits beschikbaar.
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Het elftal
van het jaar

Curitiba Sao Paulo

FortalezaBrasilia Porto Alegre
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Meer tevreden

Het elftal
van het jaar
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Het elftal
van het jaar

Het elftal
van het jaar
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Het elftal
van het jaar
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Salvador

Manaus
Pagina 136

Pagina 146

Belo Horizonte

Pagina 62

Het elftal
van het jaar

Het elftal
van het jaar Het elftal

van het jaar

Het elftal
van het jaar

Het elftal
van het jaar

In het kader van het sportieve hoogtepunt van het jaar
presenteren wij u een exclusieve selectie van onze 
WEKA-toppers met Braziliaanse namen. Huizen, 
carports, zwembaden of kinderspeeltoestellen 
– ons elftal van het jaar biedt beproefde kwaliteit 
tegen voordelige prijzen waar iedereen warm voor 
loopt.

Dat betekent dus voor u: Houd de ogen open! Ge-
niet van de spanning. Vind het elftal van het jaar en 
bespaar geld!
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Tuinhuizen

Meer plezier.
Meer ontspanning.
Meer tevreden.
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De eigen tuin – de hemel op aarde. De perfecte plek 
waar je je even terug kunt trekken om te ontsnap-
pen aan de hectiek van alledag. Hier kunt je uitrus-
ten, genieten, ontspannen, feest vieren en gewoon 
plezier hebben. Nog mooier is het als hier ook nog 
een privétuinhuisje staat waar je even kunt schuilen 
tijdens een zomerse onweersbui of dat kan dienen 
als bergruimte of weekendhuisje.
WEKA biedt u het hele spectrum aan vormen en 
maten van huizen geheel afgestemd op uw wensen. 
Want wij willen dat u één ding bent: 

Meer tevreden
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Gr. 1 onbehandeld
323.2015.20400
Gr. 1 gelazuurd
323.2015.21400

Gr. 3 onbehandeld
323.3020.20400
Gr. 3 gelazuurd
323.3020.21400

Gr. 4 onbehandeld
323.3025.20400
Gr. 4 gelazuurd
323.3025.21400

Gr. 2 onbehandeld
323.2520.20400
Gr. 2 gelazuurd
323.2520.21400

Luna gr. 3 · 323.3020.20400 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Gr. 1 onbehandeld
321.2015.20400
Gr. 1 gelazuurd
321.2015.21400

Gr. 3 onbehandeld
321.2525.20400
Gr. 3 gelazuurd
321.2525.21400

Gr. 4 onbehandeld
321.3025.20400
Gr. 4 gelazuurd
321.3025.21400

Porto Alegre onbehandeld
321.2020.20400
Porto Alegre gelazuurd
321.2020.21400

Porto Alegre · 321.2020.20400

Met massief houten zadeldak
Tuinhuis Trend

· Wand: 19 mm planken
· Vloer: 16 mm massief houten vloer, dak: 16 mm asymmetrisch massief houten zadeldak
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Dakoverstek: voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 14 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles, p. 77
· Deur: massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld of eiken licht gelazuurd, binnenwanden bij 
 gelazuurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Trend – traditioneel met zadeldak

Trend 1 + 2
Nokhoogte: 221 cm
Zijwand:  185 cm 

Trend 3 + 4
Nokhoogte: 232 cm
Zijwand:  186 cm 

Met massief houten plat dak
Tuinhuis Domus

· Wand: 19 mm planken
· Vloer: 16 mm massief houten vloer, dak: 16 mm massief houten plat dak
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Dakoverstek: voor ca. 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: hoogwaardige, zelf-
 klevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Deur: massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld of eiken licht gelazuurd, binnenwanden bij 
 gelazuurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Domus – eenvoudig met plat dak

Totale hoogte: 206 cm
Rugwand:  197 cm 

Porto Alegre
Het elftal

van het jaar

Het elftal
van het jaar
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Gr. 1 onbehandeld
325.2015.20400
Gr. 1 gelazuurd
325.2015.21400

Gr. 3 onbehandeld
325.3025.20400
Gr. 3 gelazuurd
325.3025.21400

Gr. 1 onbehandeld
325.2020.20410
Gr. 1 gelazuurd
325.2020.21410

Gr. 2 onbehandeld
325.3025.20410
Gr. 2 gelazuurd
325.3025.21410

Fortaleza onbehandeld
325.2020.20400
Fortaleza gelazuurd
325.2020.21400

Gr. 2 onbehandeld
325.2520.20400
Gr. 2 gelazuurd
325.2520.21400

Fortaleza · 325.2020.21400

Nova Plus gr. 2 · 325.3025.21410 · inrichtingsvoorbeeld

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Met massief houten lessenaarsdak en bovenlichten
Tuinhuis Nova Plus

· Wand: 19 mm planken
· Vloer: 16 mm massief houten vloer, dak: 16 mm massief houten lessenaarsdak
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Dakoverstek: voor 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dagbedekking*, (dakshingles niet aan te bevelen)
· Ramen: 2 bovenlichten
· Deur: massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld of eiken licht gelazuurd, binnenwanden bij 
 gelazuurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

4 huizen – 4 dakvormen:
De hier afgebeelde modellen
hebben allemaal een massief 
houten vloer – maar u be-
paalt zelf welk dak u wilt!

Nova Plus – speciaal met bovenlicht

Nova – modern met lessenaarsdak

Totale hoogte: 223 cm
Zijwand:   186 cm 

Totale hoogte: 235 cm
Zijwand:  186 cm 

Met massief houten lessenaarsdak
Tuinhuis Nova

· Wand: 19 mm planken
· Vloer: 16 mm massief houten vloer, dak: 16 mm massief houten lessenaarsdak
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Dakoverstek: voor 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dagbedekking*, (dakshingles niet aan te bevelen)
· Deur: massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld of eiken licht gelazuurd, binnenwanden bij 
 gelazuurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Fortaleza
Het elftal

van het jaar

Het elftal
van het jaar
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Gr. 1 onbehandeld
317.1513.20400
Gr. 1 gelazuurd
317.1513.21400

Gr. 2 onbehandeld
317.1515.20400
Gr. 2 gelazuurd
317.1515.21400

Gr. 1 onbehandeld
316.2015.20400
Gr. 1 gelazuurd
316.2015.21400

Gr. 3 onbehandeld
316.2520.20400
Gr. 3 gelazuurd
316.2520.21400

Gr. 2 onbehandeld
316.2020.20400
Gr. 2 gelazuurd
316.2020.21400

Gr. 4 onbehandeld
316.2525.20400
Gr. 4 gelazuurd
316.2525.21400

Gr. 5 onbehandeld
316.2530.20400
Gr. 5 gelazuurd
316.2530.21400

Inclusief massief houten vloer

Classic dubbele deur gr. 4 · 316.2525.20400 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Inclusief massief houten dak en vloer

Tuinhuis Classic

· Wand: 19 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 19 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles, p. 77
· Deur: massief houten enkele deur B 75 x H 180 cm (dagmaat), 
 massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld of eiken licht gelazuurd, 
 binnenwanden bij gelazuurde huizen met weervaste lazuurverf 
 eiken licht 

Inclusief 16 mm massief houten dak en 
massief houten vloer!

Classic enkele deur Classic dubbele deur

Nokhoogte: 208 cm
Zijwand:   174 cm 

Nokhoogte: 221 cm
Zijwand:  185 cm 
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Gr. 1 onbehandeld
223.2115.10400
Gr. 1 Zweeds rood
223.2115.13400
Gr. 1 grijs
223.2115.15400
Gr. 1 antraciet
223.2115.16400

Gr. 2 onbehandeld
223.2121.10400
Gr. 2 Zweeds rood
223.2121.13400
Gr. 2 grijs
223.2121.15400
Gr. 2 antraciet
223.2121.16400

Gr. 1 onbehandeld
224.2121.10400
Gr. 1 Zweeds rood
224.2121.13400
Gr. 1 grijs
224.2121.15400
Gr. 1 antraciet
224.2121.16400

Gr. 2 onbehandeld
224.2421.10400
Gr. 2 Zweeds rood
224.2421.13400
Gr. 2 grijs
224.2421.15400
Gr. 2 antraciet
224.2421.16400

Gr. 3 onbehandeld
224.2424.10400
Gr. 3 Zweeds rood
224.2424.13400
Gr. 3 grijs
224.2424.15400
Gr. 3 antraciet
224.2424.16400

Met hoogwaardige deur met raam

Linnea enkele deur gr. 1 · 223.2115.16400 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Linnea porte double gr. 3 · 224.2424.13400

Tuinhuis Linnea
Met hoogwaardige deur met raam

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: voor + achter 12 cm, 
 zijkanten enkele deur ca. 27 cm, dubbele deur ca. 22 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles, p. 77
· Deur: massief houten enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm   
 (dagmaat), massief houten dubbele paneeldeur B 166 x H 173 cm  
 (dagmaat)
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie 
 weervaste verven verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleur  
 de huizen met weervaste lazuurverf 
 eiken licht

Inclusief hoogwaardige paneeldeur

Linnea enkele deur Linnea dubbele deur

Nokhoogte: 227 cm
Zijwand:  197 cm 

Nokhoogte: 227 cm
Zijwand:  197 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 1 onbehandeld
226.2121.10400
Gr. 1 Zweeds rood
226.2121.13400
Gr. 1 grijs
226.2121.15400
Gr. 1 antraciet
226.2121.16400

Gr. 2 onbehandeld
226.2424.10400
Gr. 2 Zweeds rood
226.2424.13400
Gr. 2 grijs
226.2424.15400
Gr. 2 antraciet
226.2424.16400

Gr. 3 onbehandeld
226.3021.10400
Gr. 3 Zweeds rood
226.3021.13400
Gr. 3 grijs
226.3021.15400
Gr. 3 antraciet
226.3021.16400

Gr. 4 onbehandeld
226.3030.10400
Gr. 4 Zweeds rood
226.3030.13400
Gr. 4 grijs
226.3030.15400
Gr. 4 antraciet
226.3030.16400

Luna gr. 2 · 226.2424.16400

Luna gr. 4 · 226.3030.15400 · foto van een klant, inrichtingsvoorbeeld

Met hoogwaardige dubbele paneeldeur

Tuinhuis Luna

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm asymmetrisch massief houten zadeldak met bovenlichten,
 grootte 1 + 3: 2 bovenlichten, grootte  2 + 4: 3 bovenlichten
· Dakoverstek: voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 14 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles, p. 77
· Deur: massief houten dubbele paneeldeur B 166 x H 173 cm (dagmaat)
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven 
 verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde huizen met weervaste lazuurverf 
 eiken licht

Nokhoogte: 252 cm
Zijwand:  197 cm 
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Gr. 1 onbehandeld
227.2121.10400
Gr. 1 Zweeds rood
227.2121.13400
Gr. 1 grijs
227.2121.15400
Gr. 1 antraciet
227.2121.16400

Gr. 2 onbehandeld
227.2424.10400
Gr. 2 Zweeds rood
227.2424.13400
Gr. 2 grijs
227.2424.15400
Gr. 2 antraciet
227.2424.16400

Gr. 3 onbehandeld
227.3024.10400
Gr. 3 Zweeds rood
227.3024.13400
Gr. 3 grijs
227.3024.15400
Gr. 3 antraciet
227.3024.16400

Vinea gr. 2 · 227.2424.13400

Vinea gr. 1 · 227.2121.16400

Met hoogwaardige dubbele paneeldeur

Tuinhuis Vinea

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: voor ca. 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: hoogwaardige, zelf-
 klevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Deur: massief houten dubbele paneeldeur B 166 x H 173 cm (dagmaat)
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven 
 verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde huizen met weervaste lazuurverf 
 eiken licht

Totale hoogte: 217 cm
Rugwand:  207 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Het vij� oekige tuinhuis

Gr. 1 onbehandeld
229.2121.10400
Gr. 1 Zweeds rood
229.2121.13400
Gr. 1 grijs
229.2121.15400
Gr. 1 antraciet
229.2121.16400

Gr. 2 onbehandeld
229.2424.10400
Gr. 2 Zweeds rood
229.2424.13400
Gr. 2 grijs
229.2424.15400
Gr. 2 antraciet
229.2424.16400

Quinta gr. 1 · 229.2121.10400

De praktische hoekoplossing met hoogwaardige paneeldeur

Hoekmodel Quinta

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: alle kanten 16 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, (dakshingles zijn vanwege   
 de speciale dakbedekking niet aan te bevelen), accessoires: hoogwaardige, zelf-
 klevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Deur: massief houten enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven 
 verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde  huizen met weervaste lazuurverf 
 eiken licht

Vij� oekig tuinhuis
Quinta biedt door zijn opvallende vij� oekige constructie veel 
bergruimte tot in de kleinste hoek en is daarom een compact 
ruimtewonder. 

Totale hoogte: 217 cm
Zijwand:  197 cm 
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Quinta gr. 1 · 229.2121.16400

Quinta gr. 1 · 229.2121.16400

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 1 onbehandeld
348.1617.20000
Gr. 1 Zweeds rood
348.1617.23000

Gr. 2 onbehandeld
348.1624.20000
Gr. 2 Zweeds rood
348.1624.23000

Gr. 3 onbehandeld
349.2424.20000
Gr. 3 Zweeds rood
349.2424.23000

Zweeds huis gr. 3 · 349.2424.23000 · afb. met accessoires dakshingles(tegen meerprijs)    

Zweeds huis gr. 3 · 349.2424.23000 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)    

Extra stevig & eenvoudig te monteren door elementbouwwijze

Zweeds huis

· Wand: 32 mm sterke dubbele beplanking, ruw houten “Zweedse uitstraling”
· Bouwwijze: elementbouw
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: voor + zijkant 20 cm
· Dakbedekking: incl. asfaltpapier als eerste dakbedekking*, accessoires:   
 dakshingles, p. 77 
· Ramen: 1 raam in het wandelement
· Deur: grootte 1 + 2 brede enkele deur B 76 x H 176 cm (dagmaat),
 grootte 3 brede dubbele deur B 117 x H 176 cm (dagmaat),  
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in weervaste verf Zweeds rood ver- 
 krijgbaar, binnenwanden bij gekleurde huizen met weervaste lazuurverf Zweeds rood

Totale hoogte: 220 / 230 cm
Zijwand:  185 cm 
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Zweeds huis gr. 3 · 349.2424.20000 · afb. met accessoires dakshingles(tegen meerprijs)    

Zweedshuis gr. 2 · 348.1624.20000 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.



www.weka-holzbau.comwww.weka-holzbau.com

21
mm

295

   
   

 20
9 12,9 m3

295

   
   

 29
9 18,4 m3

2 3

WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!

Gr. 2 onbehandeld
225.3030.10401
Gr. 2 Zweeds rood
225.3030.13401
Gr. 2 grijs
225.3030.15401
Gr. 2 antraciet
225.3030.16401

Gr. 1 onbehandeld
225.3021.10401
Gr. 1 Zweeds rood
225.3021.13401
Gr. 1 grijs
225.3021.15401
Gr. 1 antraciet
225.3021.16401

Schuifdeurhuis Linda gr. 1 · 225.3021.15401 Schuifdeurhuis Linda gr. 1 · 225.3021.13401

Tuinhuizen met schuifdeur 

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten lessenaarsdak
· Dakoverstek: voor 20 cm, zijkanten 12 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking* 
 (dakshingles zijn vanwege de speciale dakconstructie niet aan te bevelen), 
 accessoires: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming 
 tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Deur: massief houten dubbele schuifdeur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
 met veiligheidsoverval met draaioog
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven verkrijgbaar,
 binnenwanden bij alle gekleurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Het schuifdeurhuis met massief houten lessenaarsdak

Schuifdeurhuis Linda

Design en functionaliteit hand in hand
Met de comfortabele schuifdeuren bespaart u heel veel ruimte en 
heeft u altijd vrij zicht naar binnen en naar buiten.

Hauteur totale : 238 cm
Paroi arrière :  197 cm 

Hier kunt u 
nog meer 

ontdekken!

Open de WEKA app, scan de pagina en ontdek meer!
De QR-codes waarmee u de WEKA app kunt downloaden, vindt u op pagina 2 en 15 en ook op de achterkant van deze catalogus.
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antraciet 
228.3021.16401

Schuifdeurhuis Ronda · 228.3021.16401 Schuifdeurhuis Ronda · 228.3021.10401

Design en functionaliteit hand in hand
Met de comfortabele schuifdeuren bespaart u heel veel ruimte en 
heeft u altijd vrij zicht naar binnen en naar buiten.

· Wand: 21 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm massief houten boogdak
· Dakoverstek: voor + achter ca. 15 cm, zijkanten ca. 24 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles, p. 77
· Deur: dubbele schuifdeur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
 met veiligheidsoverval met draaioog
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven verkrijgbaar,
 binnenwanden bij alle gekleurde huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Schuifdeurhuis  Ronda
Het schuifdeurhuis met massief houten boogdak

Totale hoogte: 248 cm
Rugwand:   217 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Rustiek en natuurlijk

Gr. 1 onbehandeld
820.1003.00.00

Gr. 2 onbehandeld
820.1004.00.00

Gr. 1 onbehandeld
820.2003.00.00

Gr. 2 onbehandeld
820.2004.00.00

Gr. 1 onbehandeld
820.2005.00.00

Gr. 2 onbehandeld
820.2006.00.00

Nature 1 Nature 2 Nature 3

Nature 1 gr. 2 · 820.1004.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    Nature 2 gr. 1 · 820.2003.00.00

· Wanddikte van de elementen: elementbouwwijze, van 20 mm 
 niet-gekantrechte planken, geprefabriceerde op maat
 gemaakte elementen voor een eenvoudige montage 
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm dik dakbeschot
· Dakoverstek: 
 Nature 1 voor 40 cm, achter 20 cm, zijkanten 25 cm
 Nature 2 + 3 voor 100 cm, achter 20 cm, zijkanten 20 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*,
 accessoires: dakshingles p. 77

Ieder huis is uniek

Tuinhuizen Nature

Uniek en rustiek
Door de niet-gekantrechte, van Noord-Eu-
ropees hout gemaakte planken heeft elk 
huis uit onze serie Nature een eigen look.

Totale hoogte: 240 cm Totale hoogte: 240 cm Totale hoogte: 240 cm

Luifel 100 cm incl. houten
palen en massief houten vloer

Luifel 100 cm incl. 
zitgelegenheid en bar
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· met de hand gesneden
· L 185 x H ca. 23 cm

 Opschrift “Almhütte”
 820.0200.00.00
 Opschrift “Strandbar”
 820.0200.00.01
 Opschrift individueel, 
 maximaal 12 letters
 820.0200.00.02

Hollywoodschommel “Nature”
821.2002.00.00

Met individuele tekst

Nature 3 gr. 1 · 820.2005.00.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)    

Hollywoodschommel “Nature” · 821.2002.00.00   

Massief houten bord
Ook met individuele tekst

Hollywoodschommel Nature
Met brede, comfortabele schommel

· incl. armleuningen
· B 166 cm
· past qua uitstraling perfect 
 bij de serie tuinhuizen Nature

Accessoires voor de persoonlijke touch
Naast de twee geprefabriceerde borden 
met de opschriften “Almhütte” en 
“Strandbar” bieden wij u ook de 
mogelijkheid een persoonlijke touch te geven 
aan het bord.  Geef bij de bestelling gewoon een  
individuele tekst op en klaar.

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Garmisch 1 - 3

Gr. 1 onbehandeld
123.2421.00.04

Garmisch 4 - 6

Gr. 3 onbehandeld
123.3024.00.04

Gr. 2 onbehandeld
123.3021.00.04

Gr. 4 onbehandeld
122.2421.00.04

Gr. 6 onbehandeld
122.3024.00.04

Gr. 5 onbehandeld
122.3021.00.04

Massief houten dak 19 mm

voor Garmisch grootte 1 en 4  ............................................................ 123.0124.21.00
voor Garmisch grootte 2 en 5  ............................................................ 123.0121.00.00
voor Garmisch grootte 3 en 6  ............................................................ 123.0130.24.00

Garmisch 3 · 123.3024.00.04 · afb. met accessoires dakshingles, vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)

Creëer eenvoudig uw eigen droomhuis

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Zonder vloer 
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: 
 grootte 1: achter 10 cm, zijkanten 22 cm grootte 4: achter 15 cm, zijkanten 22 cm
 grootte 2: achter 10 cm, zijkanten 40 cm grootte 5: achter 20 cm, zijkanten 21 cm
 grootte 3: achter 15 cm, zijkanten 40 cm grootte 6: achter 15 cm, zijkanten 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77 
· Ramen: draai-kiepraam bij grootte 1 - 3
· Deur: Garmisch 1 - 3 enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm
 Garmisch 4 - 6 dubbele paneeldeur B 165 x H 172 cm
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Eén huis - vele mogelijkheden

Tuinhuis Garmisch

Nokhoogte: 
237 cm (T. 1)  
249 cm (T. 2 + 3)
Zijwand:  
199 cm 

Nokhoogte: 
237 cm (T. 4)  
249 cm (T. 5 + 6)
Zijwand:   
199 cm 

Luifel 20 cm
incl. enkele paneeldeur 

en raam

Luifel 20 cm
incl. dubbele paneeldeur 
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Das Paket enthält:

WEKA-Rundum-Sorglos-Paket

+ +

Garmisch 4 · 122.2421.00.04 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Creëer met diverse accessoires het tuinhuis van uw dromen
Combinez di� érentes variantes d’agencement - en fonction de l’espace disponible et de vos propres envies 

Terras Zijluifel

Vensterluiken VloerBloembak

Dakshingles
onbehandeld, vloerbalken 
en terrasplanken geïmpreg-
neerd, hoogte balustrade 
68 cm, diepte 150 cm
123.0215.00.00

onbehandeld, 1 pakket 
dakshingles nodig
sokkelafmeting 
B 120 x D 230 cm
100.1701.00.00         

bitumen dakshingles met 
glasvlies, bezand,
in drie kleuren verkrijgbaar, 
rechthoekig of beverstaart 
verschillende artikelnummers

onbehandeld, 2-delig voor 
raamgrootte 69 x 79 cm, 
tweezijdig te bevestigen, 
met beslag
100.1301.00.00

onbehandeld, van massief 
hout 60 cm, met kunststof 
inzet

100.1401.00.00

19 mm massief houten vloer 
als accessoire passend bij 
de huisgrootten 1 - 6

verschillende artikelnummers

Stel uw tuinhuis geheel naar eigen wens samen! Ons ruime as-
sortiment aan accessoires maakt het u mogelijk uw tuinhuis naar 
eigen smaak vorm te geven. Bijpassende accessoires vindt u op 
pagina 76 - 77!

Een compleet overzicht en meer informatie 
over accessoires en optioneel bijkomende 

montagekosten vindt u op pagina 76/77 van 
deze catalogus of op www.weka-holzbau.com

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 3 onbehandeld
209.3030.10.12

Gr. 1 onbehandeld
209.2020.00.12

Gr. 2 onbehandeld
209.2525.00.12

Brasilia gr. 1 · 209.2020.00.12 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)    

Brasilia gr. 2 · 209.2525.00.12 · inrichtingsvoorbeeld

Comfortabele ingang door ruime dubbele deur

Blokhut Brasilia

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 16 mm dikke dakplanken op stevige dakgording, luifel 50 cm (bij gr. 3)
· Dakoverstek: voor 20 cm, achter 10 cm (50 cm bij gr. 3), zijkanten ca. 16,5 cm
· Dakbedekking: zonder dakbekleding, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: dubbele paneeldeur B 154 x H 180 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Dat is kwaliteit.
De blokhut Brasilia krijgt u inclusief 
massief houten vloer en stevig massief houten dak!

Grootte 1
Nokhoogte: 239 cm
Zijwand:  198 cm 

Grootte 2
Nokhoogte: 250 cm
Zijwand:  198 cm 

Grootte 3
Nokhoogte: 261 cm
Zijwand:  198 cm 

Het elftal
van het jaar

    Brasilia
Het elftal

van het jaar
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Gr. 1 onbehandeld
261.4024.10.00

Gr. 2 onbehandeld
261.4030.10.00

Hinterzarten gr. 2 · 261.4030.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Hinterzarten gr. 2 · 261.4030.10.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: achter 15 cm, zijkanten ca. 30 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm 
 dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Het tuinhuis met twee ruimten

Tuinhuis Hinterzarten

Een huis – twee ruimten
Hinterzarten biedt met een bijruimte extra plek voor tuinge-
reedschap, � etsen of een kleine keukenblok. 
Kortom, de exclusieve oplossing voor een tuinhuis met net dat 
beetje extra.

Nokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

2 ruimten – meer mogelijkheden
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Nagold 3 gr. 1 · 131.2525.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Nagold 2 gr. 1· 106.2525.10.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

Nagold 1 gr. 5 · 106.2530.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Het tuinhuis met luifel van 20 cm of 60 cm

Blokhut Nagold

· Wand: 28 mm planken (Nagold 1 + 2, Natal), 45 mm planken (Nagold 3)
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak 
· Dakoverstek: 
 Nagold 1 + 2 (alle artikelnummers met 106) + Nagold 3 (gr. 1) achter 10 cm, 
 zijkanten 25 cm
 Nagold 1 + 2, Natal (alle artikelnummers met 107) + Nagold 3 (gr. 2 + 3) achter 10 cm,  
 zijkanten 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: draai-kiepraam
· Deur: massief houten enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Nagold 1 + 2 
(alle artikelnummers met 106)
Nokhoogte: 251 cm
Zijwand:  210 cm 

Nagold 1 + 2 Natal 
(alle artikelnummers met 107) 
Nokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm

Nagold 3 gr. 1
Nokhoogte: 251 cm
Zijwand:  210 cm 

Nagold 3 gr. 2 + 3
Nokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm 
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Gr. 1 onbehandeld
106.2520.00.00

Gr. 2 onbehandeld
107.3020.00.00

Gr. 3 onbehandeld
106.2525.00.00

Gr. 4 onbehandeld
107.3025.00.00

Gr. 5 onbehandeld
106.2530.00.00

Gr. 6 onbehandeld
107.3030.00.00

Gr. 1 onbehandeld
106.2520.10.00

Gr. 2 onbehandeld
106.2525.10.00

Gr. 4 onbehandeld
106.2530.10.00

Gr. 5 onbehandeld
107.3030.10.00

Gr. 1 onbehandeldt
131.2525.10.00

Gr. 2 onbehandeld
131.3025.10.00

Gr. 3 onbehandeld
131.3030.10.00

Natal onbehandeld
107.3025.10.00

Nagold 1

Nagold 2

Nagold 3

Natal · 107.3025.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Luifel 20 cm

Luifel 60 cm

Luifel 60 cm

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Het elftal
van het jaar

      Natal
Het elftal

van het jaar
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Konstanz 1 met luifel 200 cm en terras 200 cm gr. 2 · 110.3838.44.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles, vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)    

45 mm planken

Konstanz 1 gr. 1 · 110.3830.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld   

Traditioneel. Praktisch. Individueel.

Blokhut Konstanz

· Wand: 28 mm planken (Konstanz 1), 45 mm planken (Konstanz 2)
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak 
· Dakoverstek: achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 2 draai-kiepramen
· Deur: hoogwaardige enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen
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Konstanz 1

Gr. 1 onbehandeld
110.3830.10.00

Gr. 2 onbehandeld
110.3838.10.00

Gr. 2 onbehandeld
110.3838.40.00

Gr. 1 onbehandeld
110.3830.40.00

Gr. 1 onbehandeld
110.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld
110.3838.44.00

Konstanz 2

Gr. 1 onbehandeld
135.3830.10.00

Gr. 2 onbehandeld
135.3838.10.00

Gr. 2 onbehandeld
135.3838.40.00

Gr. 1 onbehandeld
135.3830.40.00

Gr. 1 onbehandeld
135.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld
135.3838.44.00

Konstanz 1 met luifel 200 cm gr. 1 · 110.3830.40.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles, vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)    

Nokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm

Luifel 60 cm Luifel 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun

Luifel 200 cm
+ terras 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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28
mm

Kempten 3 met luifel 200 cm en terras 200 cm gr. 1 · 136.3830.44.00 · afb. met accessoires dakshingles, vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)    

Kempten 2 met luifel 200 cm gr. 2 · 111.3830.40.00 · inrichtingsvoorbeeld

Het tuinhuis met vele mogelijkheden

Blokhut Kempten

· Wand: 28 mm planken (Kempten 1 + 2), 45 mm planken (Kempten 3)
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak 
· Dakoverstek: achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 1 draai-kiepraam
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen
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Recife

Kempten 3

Gr. 1 onbehandeld
136.3830.10.00

Gr. 2 onbehandeld
136.3838.10.00

Gr. 2 onbehandeld
136.3838.40.00

Gr. 1 onbehandeld
136.3830.40.00

Gr. 1 onbehandeld
136.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld
136.3838.44.00

Kempten 2

Gr. 1 onbehandeld
111.3825.10.00

Gr. 2 onbehandeld
111.3830.10.00

Gr. 3 onbehandeld
111.3838.10.00

Gr. 1 onbehandeld
111.3825.40.00

Gr. 2 onbehandeld
111.3830.40.00

Gr. 3 onbehandeld
111.3838.40.00

Gr. 2 onbehandeld
109.3430.10.00

Gr. 1 onbehandeld
109.3425.10.00

Recife gr. 2 · 109.3430.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoor

Luifel 60 cmNokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm

Luifel 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun

Luifel 200 cm
+ terras 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Het elftal
van het jaar

       Recife
Het elftal

van het jaar
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Gr. 2 onbehandeld
116.3030.00.00

Gr. 1 onbehandeld
116.3025.00.00

Het ruimtewonder Mittenwald gr. 1 · 116.3025.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Het ruimtewonder Mittenwald gr. 1 · 116.3025.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Het echte ruimtewonder

Comfortabele ingang dankzij extra hoge deurafmeting

Het ruimtewonder Mittenwald

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten lessenaarsdak 
· Dakoverstek: achter 19 cm, zijkanten ca. 10 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: dubbel draai-kiepraam
· Deur: extra hoge enkele paneeldeur B 81 x H 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Frontwand 239 cm
Rugwand:  192 cm 

Extra hoog – perfect voor lange personen!
Ingang met vrije doorgangshoogte – bukken niet nodig! 
Deurhoogte: 195 cm
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Gr. 2 onbehandeld
260.3024.00.04

Gr. 1 onbehandeld
260.2421.00.04

Massief houten vloer 
gr. 1
123.0124.21.00

Massief houten vloer 
gr. 2
123.0130.24.00

Aanbouwhuis gr. 2 · 260.3024.00.04 · inrichtingsvoorbeeld

Aanbouwhuis gr. 2 · 260.3024.00.04

De slimme oplossing

Tot wel 15 m3 extra ruimte!

Aanbouwhuis

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Zonder vloer
· Dak: 19 mm massief houten dak 
· Dakoverstek: alle kanten ca. 20 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Grootte 1
Totale hoogte: 250 cm
Zijwand:   210 cm 

Grootte 2:
Totale hoogte: 260 cm
Zijwand:  210 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

De oplossing voor elk ruimteprobleem!
Met het slimme aanbouwmodel creëert u eenvoudig en ongecom-
pliceerd ca. 11 tot 15 m3 meer bergruimte!
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Schongau 2 gr. 3 · 170.3024.00.60 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Schongau 2 gr. 3 · 170.3024.00.60 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Met praktische opslagruimte voor haardhout 

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten plat dak 
· Dakoverstek: 
 Schongau 1 (gr. 1): achter 15 cm, zijkanten 23 cm 
 Schongau 1 (gr. 2): achter 20 cm, zijkanten 23 cm
 Schongau 1 (gr. 3): achter 20 cm, zijkanten 29 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming 
 tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Ramen: draai-kiepraam
· Deur: enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Aanbouw: zonder vloer, rechts of links aan te bouwen
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

Het tuinhuis met opslagruimte

Tuinhuis Schongau

Schongau 2 (gr. 1): achter 15 cm, zijkanten 23 cm (li.), 29 cm (re.)
Schongau 2 (gr. 2): achter 20 cm, zijkanten 23 cm (li.), 29 cm (re.)
Schongau 2 (gr. 3 + 4): achter 20 cm, zijkanten 29 cm

Schongau 2 – de ideale opslagruimte voor haardhout en meer!
Dankzij zijn compacte bouwwijze past Schongau ook in kleine tuinen.
De comfortabele aanbouw biedt tot wel 10 m3 opslagruimte. 
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Gr. 1 onbehandeld
170.2421.00.60

Gr. 2 onbehandeld
170.2424.00.60

Gr. 3 onbehandeld
170.3024.00.60

Gr. 4 onbehandeld
170.3030.00.60

Gr. 1 onbehandeld
170.2421.00.00

Gr. 2 onbehandeld
170.2424.00.00

Gr. 3 onbehandeld
170.3024.00.00

Schongau 2

Schongau 1

Schongau 1 gr. 2 · 170.2424.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Totale hoogte: 226 cm
Rugwand:  216 cm 

Met zijaanbouw: 150 cm breed,
incl. steunen, afdekplaat en 
wandbekleding

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Mediterrana vijfhoekig met daklantaarn gr. 2 · 149.3030.10.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles en vensterluiken (tegen meerprijs)    

Mediterrana vierhoekig gr. 2 · 177.3030.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Meer licht – meer ruimte

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten schilddak (ook met daklantaarn)
· Dakoverstek: alle kanten 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 2 extra hoge draai-kiepramen bij Mediterrana vijfhoekig
· Deur: Mediterrana vierhoekig: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat),
 Mediterrana vijfhoekig: enkele paneeldeur B 80 x H 173 cm (dagmaat) 
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Gera�  neerde dakconstructie voor meer licht

Tuinhuis Mediterrana

Daklantaarn voor meer lichtinval
De optioneel verkrijgbare daklantaarn met ingebouwd raam 
zorgt voor meer lichtinval waardoor het huis groter lijkt.
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Gr. 2 onbehandeld
177.3030.00.00

Gr. 2 onbehandeld
177.3030.10.00

Gr. 2 onbehandeld
149.3030.00.00

Gr. 2 onbehandeld
149.3030.10.00

Gr. 1 onbehandeld
177.2424.00.00

Gr. 1 onbehandeld
177.2424.10.00

Gr. 1 onbehandeld
149.2424.00.00

Gr. 1 onbehandeld
149.2424.10.00

Mediterrana vierhoekig gr. 2 · 177.3030.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Mediterrana vierhoekig
Nokhoogte: 280/300  cm
Zijwand:  220 cm 

Mediterrana vierhoekig 
met daklantaarn
Nokhoogte: 306/325  cm
Zijwand:  220 cm 

Mediterrana vij� oekig 
Nokhoogte: 276/290  cm
Zijwand:  214 cm 

Mediterrana vij� oekig 
met daklantaarn
Nokhoogte: 301/315  cm
Zijwand:  214 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Neustadt 1 gr. 4 · 112.3025.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Het tuinhuis met luifel van 20 cm of 60 cm

Blokhut Neustadt

· Wand: 28 mm planken (Neustadt 1 + 2), 45 mm planken (Rio de Janeiro)
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak 
· Dakoverstek: 
 achter 10 cm, zijkanten B 250 ca. 25 cm, B 300 ca. 40 cm 
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Neustadt + Rio de Janeiro

Nokhoogte (zijkanten B 250): 251 cm
Nokhoogte (zijkanten B 300): 262 cm
Zijwand:  210 cm 

Meer ruimte – meer functionaliteit
De blokhut Neutstadt heeft een functionele,
brede dubbele deur en biedt een groot aantal kubieke meter ex-
tra ruimte door de hoge zijkanten en nokhoogte. 

Neustadt 2 gr. 3 · 112.3030.10.00 · inrichtingsvoorbeeld 
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Neustadt 1

Neustadt 2

Rio de Janeiro

Gr. 1 onbehandeld
112.2520.00.00

Gr. 3 onbehandeld
112.3020.00.00

Gr. 2 onbehandeld
112.2525.00.00

Gr. 4 onbehandeld
112.3025.00.00

Gr. 6 onbehandeld
112.3030.00.00

Gr. 7 onbehandeld
112.3038.00.00

Gr. 5 onbehandeld
112.2530.00.00

Gr. 1 onbehandeld
112.3020.10.00

Gr. 3 onbehandeld
112.3030.10.00

Gr. 2 onbehandeld
112.3025.10.00

Gr. 4 onbehandeld
112.3038.10.00

Gr. 1 onbehandeld
132.3025.00.00

Gr. 2 onbehandeld
132.3030.00.00

Rio de Janeiro gr. 1 · 132.3025.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Luifel 20 cm

Luifel 60 cm

Luifel 20 cm

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Het elftal
van het jaar

Rio de Janeiro
Het elftal

van het jaar
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Gr. 2 onbehandeld
158.3830.00.00

Gr. 1 onbehandeld
158.3030.00.00

Avantgarde gr. 2 · 158.3830.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Avantgarde gr. 2 · 158.3830.00.00

Extra grote bovenlichten

Met brede panoramadeur en royale bovenlichten

Blokhut Avantgarde

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak, asymmetrisch, met bovenlichten
 grootte 1: 3 bovenlichten, grootte  2: 4 bovenlichten
· Dakoverstek: voor + achter 30 cm, zijkanten ca. 25 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: dubbele panoramadeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Veel licht en ruimte
Innovatief, individueel en tijdloos is Avantgarde met brede 
dubbele panoramadeur en 3 ofwel 4 royale bovenlichten –voor 
optimaal lichtinval.

Totale hoogte: 281 cm
Zijwand:  215 cm 



52 I 53

340 

200140

20
0

10
0

30
023,8 m3

6
Onbehandeld
134.3430.00.00

Pokka · 134.3430.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Pokka · 134.3430.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld   

Pokka · 134.3430.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Met overdekte toegang en a� egplank

Blokhut Pokka

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer 
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak 
· Dakoverstek: voor + achter 25 cm, zijkanten ca. 35 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 1 draai-kiepraam – individueel te monteren
· Deur: enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Nokhoogte: 259 cm
Zijwand:  216 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 3 onbehandeld
139.3038.00.00

Gr. 2 onbehandeld
139.3030.00.00

Gr. 3 onbehandeld
139.3038.10.00

Gr. 2 onbehandeld
139.3030.10.00

Gr. 1 onbehandeld
139.3025.00.00

Gr. 1 onbehandeld
139.3025.10.00

Neckerau 1 Neckerau 2

Neckerau 1 gr. 2 · 139.3030.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)     

De praktische traditionele blokhut van eersteklas kwaliteit

Blokhut Neckerau

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: voor 20 cm, achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: dubbel draai-kiepraam
· Deur: enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Nokhoogte: 262 cm
Zijwand:  210 cm 

Bijpassende accessoires tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Neckerau 2 gr. 2 · 139.3030.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Neckerau 1 gr. 2 · 139.3030.00.00 · afb. met accessoires dakshingles en bloembak (tegen meerprijs)    

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 4 onbehandeld
163.3830.00.10

Ingolstadt 1 Ingolstadt 2

Gr. 2 onbehandeld
163.3430.00.10

Gr. 1 onbehandeld
163.3425.00.10

Gr. 3 onbehandeld
163.3825.00.10

Gr. 1 onbehandeld
152.3830.00.10

Ingolstadt 2 · 152.3830.00.10 · inrichtingsvoorbeeld

Met ingang aan de dakgootzijde

Blokhut Ingolstadt

· Wand: 28 mm (Ingolstadt 1), 45 mm (Ingolstadt 2) planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: Gr. 1 + 3 voor + achter 25 cm, zijkanten 35 cm
 Gr. 2 + 4 voor + achter 40 cm, zijkanten 35 cm, 
 Ingolstadt 2 dakgootzijde 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 1 draai-kiepraam 
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de 
 buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

Nokhoogte: 257-268 cm
Zijwand:  216 cm 

Nokhoogte: 268 cm
Zijwand:  216 cm 

Ingolstadt 1 gr. 3 · 163.3825.00.10 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)    
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150.4530.00.00

Ingolstadt Multifunktion · 150.4530.00.00 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Eén huis - optimale mogelijkheden

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: alle kanten ca. 42 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm, enkele paneeldeur aan de zijkant 
 B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste 
 lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Het tuinhuis met twee ruimten

Blokhut Ingolstadt Multifunktion

Ingolstadt Multifunktion!
+ Aparte opbergruimte voor 
 gereedschap
+ Goed geventileerde 
 opslagruimte voor hout
+ 13 m2 gebruiksoppervlak
+ 2 extra palen

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Nokhoogte: 290 cm
Zijwand:  238 cm 
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Design & vrije tijd

Gr. 1 onbehandeld
172.2424.00.00 
Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43000
Gr. 1 grijs
172.2424.45000
Gr. 1 antraciet
172.2424.46000

Gr. 1 onbehandeld
172.2424.40.00 
Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43100
Gr. 1 grijs
172.2424.45100
Gr. 1 antraciet
172.2424.46100

Gr. 1 onbehandeld
172.2424.50.00 
Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43200
Gr. 1 grijs
172.2424.45200
Gr. 1 antraciet
172.2424.46200

Gr. 2 onbehandeld
172.2430.00.00 
Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43000
Gr. 2 grijs
172.2430.45000
Gr. 2 antraciet
172.2430.46000

Gr. 2 onbehandeld
172.2430.40.00 
Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43100
Gr. 2 grijs
172.2430.45100
Gr. 2 antraciet
172.2430.46100

Gr. 2 onbehandeld
172.2430.50.00 
Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43200
Gr. 2 grijs
172.2430.45200
Gr. 2 antraciet
172.2430.46200

Lounge 3Lounge 2Lounge 1

Lounge 1 gr. 1 · 172.2424.00.00

Design en comfort

Tuinhuis Lounge

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: voor 50 cm, achter 23 cm, zijkanten ca. 20-30 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires:  
 hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale 
 bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 77
· Deur: enkele panoramadeur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen): 
 gr. 1 B 150 cm, gr. 2 B 295 cm 
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie 
 weervaste verven verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde  
 huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Totale hoogte: 226 cm
Rugwand:  217 cm 
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Lounge 3 gr. 1 · 172.2424.46200 · inrichtingsvoor

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 1 onbehandeld
213.2424.40000 
Gr. 1 Zweeds rood
213.2424.43000
Gr. 1 grijs
213.2424.45000
Gr. 1 antraciet
213.2424.46000

Gr. 1 onbehandeld
213.2424.40100 
Gr. 1 Zweeds rood
213.2424.43100
Gr. 1 grijs
213.2424.45100
Gr. 1 antraciet
213.2424.46100

Gr. 1 onbehandeld
213.2424.40200 
Gr. 1 Zweeds rood
213.2424.43200
Gr. 1 grijs
213.2424.45200
Gr. 1 antraciet
213.2424.46200

Gr. 2 onbehandeld
213.3030.40000 
Gr. 2 Zweeds rood
213.3030.43000
Gr. 2 grijs
213.3030.45000
Gr. 2 antraciet
213.3030.46000

Gr. 2 onbehandeld
213.3030.40100 
Gr. 2 Zweeds rood
213.3030.43100
Gr. 2 grijs
213.3030.45100
Gr. 2 antraciet
213.3030.46100

Gr. 2 onbehandeld
213.3030.40200 
Gr. 2 Zweeds rood
213.3030.43200
Gr. 2 grijs
213.3030.45200
Gr. 2 antraciet
213.3030.46200

Fides 1 Fides 3Fides 2

Fides 3 gr. 2 · 213.3030.43200

Design & vrije tijd

Modern en veelzijdig 

Tuinhuis Fides

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: voor 35 cm, achter 5 cm, zijkanten ca. 20 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 (dakshingles zijn vanwege de speciale dakconstructie 
 niet aan te bevelen), accessoires: hoogwaardige zelfklevende 
 dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en 
 weersinvloeden p. 77
· Ramen: standaard 1 raam, 
 indien gewenst leverbaar met een extra raam
· Deur: enkele deur B 81 x H 173 cm (dagmaat)
· Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen): 
 gr. 1 B 150 cm, gr. 2 B 295 cm 
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervas-
 te verven verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde huizen 
 met weervaste lazuurverf eiken licht

Totale hoogte: 237 cm
Rugwand:  226 cm 

Open de WEKA app, scan de pagina en ontdek meer!
De QR-codes waarmee u de WEKA app kunt downloaden, vindt u op pagina 2 en 15 en ook op de achterkant van deze catalogus.
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Fides 1 gr. 1 · 213.2424.40000

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Hier kunt u 
nog meer 

ontdekken!
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Gr. 1 onbehandeld
126.3021.00.00 
Gr. 1 Zweeds rood
126.3021.43000
Gr. 1 grijs
126.3021.45000
Gr. 1 antraciet
126.3021.46000

Gr. 1 onbehandeld
126.3024.50.00 
Gr. 1 Zweeds rood
126.3024.43200
Gr. 1 grijs
126.3024.45200
Gr. 1 antraciet
126.3024.46200

Gr. 2 onbehandeld
126.3024.00.00 
Gr. 2 Zweeds rood
126.3024.43000
Gr. 2 grijs
126.3024.45000
Gr. 2 antraciet
126.3024.46000

Gr. 2 onbehandeld
126.3030.40.00 
Gr. 2 Zweeds rood
126.3030.43100
Gr. 2 grijs
126.3030.45100
Gr. 2 antraciet
126.3030.46100

Gr. 2 onbehandeld
126.3030.50.00 
Gr. 2 Zweeds rood
126.3030.43200
Gr. 2 grijs
126.3030.45200
Gr. 2 antraciet
126.3030.46200

Gr. 3 onbehandeld
126.3030.00.00 
Gr. 3 Zweeds rood
126.3030.43000
Gr. 3 grijs
126.3030.45000
Gr. 3 antraciet
126.3030.46000

onbehandeld
126.3024.40.00 
Zweeds rood
126.3024.43100
grijs
126.3024.45100
antraciet
126.3024.46100

Chill-Out 2

Chill-Out 3Chill-Out 1 Belo Horizonte

Chill-Out 3 gr. 2 · 126.3030.46200 · inrichtingsvoorbeeld   

Design & vrije tijd

Modern en veelzijdig 

Tuinhuis Chill-Out

· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: voor 50 cm, achter 18 cm, zijkanten ca. 20 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 (dakshingles zijn vanwege de speciale dakconstructie 
 niet aan te bevelen), accessoires: hoogwaardige, zelfklevende  
 dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en 
 weersinvloeden p. 77
· Deur: dubbele panoramadeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen): 
 gr. 1 B 150 cm, gr. 2 B 295 cm 
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie 
 weervaste verven verkrijgbaar, binnenwanden bij alle gekleurde  
 huizen met weervaste lazuurverf eiken licht

Totale hoogte: 226 cm · Rugwand: 217 cm 

Belo Horizonte
Het elftal

van het jaar
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Belo Horizonte · 126.3024.43100 · inrichtingsvoorbeeld

Chill-Out 1 gr. 2 · 126.3024.00.00

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Het elftal
van het jaar
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Gr. 1 onbehandeld
413.2525.60000
Gr. 1 antraciet
413.2525.66000

Gr. 1 onbehandeld
413.2525.60100
Gr. 1 antraciet
413.2525.66100

Gr. 1 onbehandeld
413.2525.60200
Gr. 1 antraciet
413.2525.66200

Quadro 3Quadro 2Quadro 1

Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60000
Gr. 2 antraciet
413.3030.66000

Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60100
Gr. 2 antraciet
413.3030.66100

Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60200
Gr. 2 antraciet
413.3030.66200

Quadro 2 gr. 2 · 413.3030.66100 · inrichtingsvoorbeeld

Design & vrije tijd

Vierkant. Praktisch. Mooi.

Tuinhuis Quadro

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten plat dak
· Dakoverstek: voor + achter 5 cm, zijkanten ca. 5 cm
· Dakbedekking: Aluminium dakafsluitprofi elen met geprefabri- 
 ceerde hoeken, inclusief hoogwaardige, zelfklevende dakbaan  
 voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden
· Deur: enkele deur B 81 x H 195 cm (dagmaat)
· Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen): 
 gr. 1 B 150 cm, gr. 2 B 296 cm 
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in weervaste  
 verf antraciet verkrijgbaar, binnenwanden bij gekleurd huis 
 met weervaste lazuurverf eiken licht

Totale hoogte: 244 cm
Zijwand: 239 cm 
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Quadro 3 gr. 2 · 413.3030.60200    

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 1 onbehandeld
137.3830.10.00

Gr. 1 onbehandeld
137.3830.40.00

Gr. 1 onbehandeld
137.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld
137.3838.10.00

Gr. 2 onbehandeld
137.3838.40.00

Gr. 1 onbehandeld
137.3838.44.00

Tegernsee 2 Tegernsee 3Tegernsee 1
Weekendhuis Tegernsee 1 gr. 2 · 137.3838.10.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoire aanbouwschuur (tegen meerprijs)    

Weekendhuis

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 2 grote, vaste ramen met kruisstokken: 
 buitenafmetingen B 49 x H 181 cm
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- 
 en binnenkant wordt aanbevolen

Weekendhuis Tegernsee
De combinatie voor meer

Nokhoogte: 262 cm · Zijwand: 210 cm

Luifel 200 cm
incl. steunen, afdekplaat en 

dwarssteun

Luifel + terras 200 cm 
incl. steunen, afdekplaat en 

dwarssteun

Luifel 60 cm

* beschermt uw huis direct na de montage. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. 
Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 2 onbehandeld
138.3838.10.00

Gr. 2 onbehandeld
138.3838.40.00

Gr. 1 onbehandeld
138.3838.44.00

Gr. 1 onbehandeld
138.3830.10.00

Gr. 1 onbehandeld
138.3830.40.00

Gr. 1 onbehandeld
138.3830.44.00

Zugspitze 2 Zugspitze 3Zugspitze 1
Weekendhuis Zugspitze 3 gr. 1 · 138.3830.44.00 · afb. met accessoires vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)    

Het extra hoge tuinhuis

Open de WEKA app, scan de pagina en ontdek meer!
De QR-codes waarmee u de WEKA app kunt downloaden, vindt u op pagina 2 en 15 en ook op de achterkant van deze catalogus.

· Wand: 45 mm planken met messing en groef
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: extra hoog B 69,2 x H 91 cm
· Deur: enkele paneeldeur, extra hoog B 81 x H 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten-
 en binnenkant wordt aanbevolen

Eersteklas tuinhuis met extra hoge deur en 
hogere zijwanden

Weekendhuis Zugspitze

Extra hoog – perfect voor lange personen!
Ingang met vrije doorgangshoogte – bukken 
niet nodig! Nokhoogte: 296 cm · Zijwand: 233 cm
Deur: 195 cm · Ramen: 96 cm

Luifel 200 cm
incl. steunen, afdekplaat en 

dwarssteun

Luifel + terras 200 cm 
incl. steunen, afdekplaat en 

dwarssteun

Luifel 60 cm

Hier kunt u 
nog meer 

ontdekken!
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onbehandeld
154.3556.00.00

Weekendhuis Bornholm · 154.3556.00.00

Weekendhuis Bornholm · 154.3556.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Extra ruim

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: aan voorgevel 32 cm, zijkanten ca. 30 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 2 draai-kiepramen – extra groot!
· Deur: hoogwaardige, extra hoge dubbele paneeldeur B 165 x H 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Weekendhuis Bornholm
Ruime afmetingen

Extra hoog – perfect voor lange personen!
Veel ruimte, veel licht, een comfortabele, extra hoge deur van 
195 cm en twee 190 cm brede erkers aan de zijkanten van het 
huis maken van blokhuis Bornholm iets heel bijzonders.

Nokhoogte: 296 cm
Zijwand:  242 cm
Zijwand erker:  231 cm 
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Het ruimtewonder voor het weekend

Weekendhuis Allgäu

onbehandeld
133.4343.00.00

Weekendhuis Allgäu · 133.4343.00.00

Weekendhuis Allgäu · 133.4343.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Met voorbereiding voor pannendak

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: achter 50 cm, zijkanten ca. 40 cm
· Dakbedekking: Massief houten dak van 19 mm dikke planken met messing en 
 groefverbinding is voorbereid voor bedekking met dakpannen, zonder dakbedekking
· Ramen: 2 draai-kiepramen – extra groot!
· Deur: hoogwaardige, extra hoge enkele paneeldeur B 81 x H 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Extra hoog – extra veel ruimte – extra dakbedekking!
Met traditioneel zadeldak en stevige dakgordingen kan het week-
endhuis Allgäu optioneel met dakpannen bedekt en een echte 
blikvanger in uw tuin worden. 

Nokhoogte: 352 cm
Zijwand:  233 cm

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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onbehandeld
155.4356.30.00

Weekendhuis Müritz · 155.4356.30.00

Het weekendhuis met slaapzolder 

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakoverstek: achter 30 cm, zijkanten ca. 35 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 6 draai-kiepramen
· Deur: dubbele paneeldeur B 165 x 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt   
 aanbevolen

Het eersteklas tuinhuis met comfortabele slaapzolder

Weekendhuis Müritz

Heel veel ruimte op 2 etages
Met ca. 24 m2 grondoppervlak in het woongedeelte en een 
comfortabele slaapzolder bovenin is Müritz echt een gigantisch 
tuinhuis dat perfect is voor het weekend! De extra bijruimte kan 
variabel gebruikt worden als berg- of woonruimte – a� ankelijk 
van uw wensen!

Nokhoogte: 358 cm
Zijwand:  255 cm 

              De keus is aan u: 

Toegang van buiten 
of deur naar binnen,
opbergruimte voor 
gereedschap of 
extra woonruimte

Open de WEKA app, scan de pagina en ontdek meer!
De QR-codes waarmee u de WEKA app kunt downloaden, vindt u op pagina 2 en 15 en ook op de achterkant van deze catalogus.
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Weekendhuis Müritz · 155.4356.30.00

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.

Hier kunt u 
nog meer 

ontdekken!
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Het weekendhuis van superlatieven

onbehandeld
157.3838.00.00

Weekendhuis Toskana · 157.3838.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Weekendhuis Toskana · 157.3838.00.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten schilddak
· Dakoverstek: alle kanten ca. 72 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: 3 lange glaspanelen, 6 vaste ramen, 2 draai-kiepramen
· Deur: extra hoge dubbele paneeldeur B 165 x H 195 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Het tuinhuis met extra slaapzolder

Weekendhuis Toskana

5 argumenten voor de Toskana
- totale woonoppervlakte 25 m2 
- hoge nokhoogte van 442 cm
- extra hoge dubbele deur van 195 cm
- comfortabele slaapzolder incl. ladder (hoogte 167 cm)
- veel lichtinval door moderne raampartijen

Nokhoogte: 442 cm
Zijwand:  357 cm 
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Weekendhuis Toskana met extra slaapzolder

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Gr. 1 onbehandeld
412.3830.00.00*

Gr. 2 onbehandeld
412.3838.00.00*

Weekendhuis Cubilis gr. 1 · 412.3830.00.00

De perfecte symbiose van vorm en functie

· Wand: 45 mm planken
· Bouwwijze: modern schroefsysteem
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten dak
· Dakoverstek: alle kanten ca. 3 cm
· Dakbedekking: inclusief hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale 
 bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden, op dakbeschot en professioneel  
 afsluitprofi el van aluminium voor de dakrand (antracietgrijs RAL 7016)
· Ramen: grote raampartij, omlijst met gepoedercoat metalen kozijn
· Deur: enkele deur B 82 x H 188 cm (dagmaat), van 8 mm dik getint glas
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt  
 aanbevolen

Elegant plankpro� el en uniek glazen front

Weekendhuis Cubilis

Modern, volmaakt gevormd en met opvallend design – Cubilis 
tovert zijn standplaats om in een stijlvolle ruimte. Professio-
nele afdichtingspro� elen van aluminium voor de gevel en een 
duidelijke opbouwstructuur combineren uitstekend met de 
hoogwaardige afwerking aan de binnen- en buitenkant. 

ONZE TIP: Maak gewoon handig gebruik van onze montageservice!

Totale hoogte: 249 cm
Zijwand:  244 cm 

*Service van WEKA: 
inclusief levering vrij aan huis (op trottoir) 
binnen Duitsland / vaste land.
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Weekendhuis Cubilis gr. 1 · 412.3830.00.00

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 76.
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Extra deur incl. cilinderslot (3 sleutels), deurgarnituur, raam (met roeden)

Enkele deur B 97 x H 181 cm voor wanddikte 21 + 28 mm......................................................... 100.1201.00.00
Enkele deur B 97 x H 181 cm voor wanddikte 45 mm ................................................................ 100.1202.00.00
Dubbele deur B 182 x H 181 cm voor wanddikte 21 + 28 mm .................................................... 100.1229.00.00
Dubbele deur B 182 x H 181 cm voor wanddikte 45 mm ........................................................... 100.1230.00.00

Extra raam met draai-kiepbeslag

Enkel raam B 69 x H 79 cm voor wanddikte 21 + 28 mm ............................................................. 100.1101.00.00
Enkel raam B 69 x H 79 cm voor wanddikte 45 mm ................................................................... 100.1102.00.00
Enkel raam B 91 x H 91 cm voor wanddikte 45 mm ................................................................... 100.1107.00.00
Enkel raam voor Fides B 84 x H 113 cm .................................................................................... 100.1134.00.00
Dubbel raam B 138 x H 79 cm voor wanddikte 21 + 28 mm ....................................................... 100.1103.00.00
Dubbel raam B 138 x H 79 cm voor wanddikte 45 mm ............................................................... 100.1104.00.00

Extra raam vast

Enkel raam smal voor Lounge B 97 x H 33 cm ......................................................................... 100.1124.00.00

Vensterluiken 2-delig, onbehandeld, met beslag

Voor raamgrootte B 69 x H 79 cm tweezijdig te bevestigen ....................................................... 100.1301.00.00
Voor raamgrootte B 69 x H 79 cm eenzijdig te bevestigen......................................................... 100.1302.00.00
Voor huis Mediterrana B 84 x H 113 cm eenzijdig te bevestigen ............................................... 100.1312.00.00
Voor huis Allgäu B 84 x H 113 cm tweezijdig te bevestigen ....................................................... 100.1313.00.00
Voor raamgrootte B 91 x H 91 cm tweezijdig te bevestigen ....................................................... 100.1303.00.00
Voor raamgrootte B 91 x H 91 cm eenzijdig te bevestigen......................................................... 100.1304.00.00
Voor huis Zugspitze B 69 x H 91 cm tweezijdig te bevestigen ................................................... 100.1305.00.00

Bakgootset voor het opvangen van regenwater of als spatscherm

Grootte 1 voor huisdiepte tot 300 cm incl. luifel tot 140 cm ........................................................... 100.0301.00.00
Grootte 2 voor huisdiepte tot 380 cm incl. luifel tot 200 cm ........................................................... 100.0303.00.00

Bloembak van massief hout 60 cm, met kunststof inzet, onbehandeld

Bloembak ................................................................................................................................... 100.1401.00.00

Massief houten dak 19 mm

voor Garmisch grootte 1 en 4 en aanbouwhuis grootte 1 ........................................................ 123.0124.21.00
voor Garmisch grootte 2 en 5 ................................................................................................... 123.0121.00.00
voor Garmisch grootte 3 en 6 en aanbouwhuis grootte 2  .................................................... 123.0130.24.00

Bakgootset

Vensterluiken tweedelig

Dubbel raam

Enkel raam smal

Paneeldeur

Enkele deur

Bloembak

Massief houten vloer

Accessoires tuinhuizen
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Aanbouwschuur zowel rechts als links aan te bouwen, met bitumen dakbedekking en massief houten vloer, 
dubbele deur B 117 x H 146 cm (niet geschikt voor huizen met een zijwand van minder dan 185 cm hoog), 
huisdiepte moet groter zijn dan de diepte van de schuur!

Voor modern schroefsysteem, 19 + 21 mm wanddikte (1 pakket shingles is benodigd)
Sokkelafmeting B 65 x D 128 cm, onbehandeld............................................................................. 330.0301.20400
Sokkelafmeting B 65 x D 128 cm, gelazuurd.................................................................................. 330.0301.21400
Voor traditioneel insteeksysteem, 28 + 45 mm wanddikte (2 pakketten shingles zijn benodigd)
Sokkelafmeting B 150 x D 200 cm, onbehandeld ............................................................................ 120.1520.00.00
Sokkelafmeting B 150 x D 250 cm, onbehandeld ............................................................................ 120.1525.00.00

Aanbouwkast met zijluifel voor aanbouw aan de zijkant van blokhutten met traditioneel 
insteeksysteem, geschikt voor kleinere tuinhuizen of als opslagruimte 

vanaf huisdiepte 300 cm (1 pakket dakshingles is benodigd) ............................................................... 100.0402.00.00

Zijluifel als ideale opslagruimte voor haardhout, massief houten dak van 16 mm dikke planken met messing en groef

Voor modern schroefsysteem, 19 + 21 mm wanddikte (1 pakket shingles is benodigd)
Sokkelafmeting B 80 x D 200 cm, onbehandeld, vanaf huisdiepte 200 cm ........................................ 330.0106.20400
Sokkelafmeting B 80 x D 200 cm, gelazuurd, vanaf huisdiepte 200 cm ............................................. 330.0106.21400
Voor traditioneel schroefsysteem, 28 + 45 mm wanddikte 8 (1 pakket shingles is benodigd)
Sokkelafmeting B 120 x D 230 cm, onbehandeld, vanaf huisdiepte 200 cm ........................................ 100.1701.00.00
Sokkelafmeting B 120 x D 330 cm, onbehandeld, vanaf huisdiepte 300 cm ........................................ 100.1702.00.00

Bitumen dakshingles met glasvlies, bezand, pakketinhoud 3 m2, 
Bitumenlijm niet inbegrepen bij de levering, per pakket:

rechthoekig
antraciet ....................................................................................................................................... 100.1001.30.00
rood .............................................................................................................................................. 100.1002.30.00
vintage groen ................................................................................................................................ 100.1003.31.00
beverstaart
antraciet ....................................................................................................................................... 100.1015.30.00
rood .............................................................................................................................................. 100.1013.30.00
vintage groen ................................................................................................................................ 100.1014.31.00

Dit teken geeft bij alle huizen afzonderlijk aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Hoogwaardige, zel� levende dakbaan voor alle huizen met plat dak, bitumen, antraciet

Grootte 1 rol met 5 m2 ............................................................................................................... 100.1040.05.00

Aanbouwmogelijkheden van massief hout, onbehandeld

Balustrade voor Lounge en Chill-Out (elk met aanbouw) .................................................................. 100.2430.28.01
Terras B 300 x D 150 cm voor Garmisch 2 + 3 ............................................................................ 123.0215.00.00

Dit teken geeft bij alle huizen afzonderlijk aan hoeveel rollen u nodig heeft.

Terras

Balustrade

Dakshingles Beverstaart

Dakshingles rechthoekig

Aanbouwschuur traditioneel insteeksysteem

Aanbouwschuur voor modern schroefsysteem

Zijluifel

Aanbouwkast met zijluifel

zelfklevende punten

gekleurd mineraalgranulaat

hoogwaardig bitumen

gebitumeerd glasvlies

hoogwaardig bitumen

fi jn mineraal



www.weka-holzbau.com

Meer orde.
Meer bergruimte.
Meer tevreden.

Gereedschapsschuren & opslagruimtes
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Opgeruimd staat netjes – dat geldt ook voor de tuin. 
Om ervoor te zorgen dat alles een vaste plek heeft 
en het belangrijkste daar ligt waar het snel te vin-
den is, hebben we slimme opbergoplossingen voor 
u paraat. Van de ruimtebesparende terraskast, de 
slimme Garten [Q] tot de variabel te monteren ge-
reedschapsschuur heeft u met de WEKA producten 
de keuze uit talrijke oplossingen voor een perfect 
georganiseerde tuin. Want meer orde betekent ook:

meer tevredenheid.
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WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!WEKA App ö� nen, Seite scannen und mehr entdecken!Open de WEKA app, scan de pagina en ontdek meer!

Hier kunt u 
nog meer 

ontdekken!

WEKA Garten[Q] Multi · 415.2020.26000

De perfecte gereedschapsschuur

WEKA Garten[Q] Multi

· Ruimtewonder 
 U hoeft de Garten[Q] van WEKA niet te betreden! 
 Vanaf drie zijden kunt u direct bij alle apparaten. Daardoor kan elke 
 kubieke centimeter worden gebruikt en bergt u 4x meer dingen op dan in een 
 vergelijkbaar grote schuur.
· Modern design 
 Tijdloos, elegant design zorgt voor een echte “blikvanger” in uw tuin. 
 U hoeft de Garten[Q] van WEKA niet in een hoekje weg te stoppen! 
· Alles netjes bij elkaar 
 Vakken van verschillende grootte zorgen ervoor dat u direct bij alle apparaten kunt. 
 U hoeft niet meer van alles aan de kant te schuiven om bijvoorbeeld de grasmaaier te pakken.
· Flexibele inrichting van het interieur
 U bepaalt zelf waar u de inlegplanken plaatst, net 
 als bij een kastsysteem. Zo staat alles altijd netjes op zijn plek.
· Dakbedekking
 Het moderne lessenaarsdak wordt eenvoudig beschermd met hoogwaardige, zelfklevende   
 uv-dakfolie.

Het � exibele ruimtewonder in modern design
· het hele binnenwerk

· zelfklevende uv-dakfolie

· gereedschapshouders
... en indien gewenst met kleur-
 behandeling en montageservice!

Alles bij de hand in het alles-
in-één-pakket, inclusief:

De QR-codes waarmee u de WEKA app kunt downloaden, vindt u op pagina 2 en 15 en ook op de achterkant van deze catalogus.
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4x4x4x
meer ruimte

Deze zijde kan langs een 
muur van een huis of langs 
de schutting worden ge-
plaatst en dient als overdek-
te ruimte, bijv. voor hout of 
twee fi etsen

De zijde voor volumineuze,
grote apparaten en prakti-
sche gereedschapswand

Grote tuinkast waarin u veilig 
uw tuingereedschap met lan-
ge stelen kunt wegzetten

Ruime schappen.
Bepaal zelf waar u de inleg-
planken plaatst.

· maximale opbergruimte op een kleine oppervlakte

· plaats van de inlegplanken zelf te bepalen

· vrije toegang van buitenaf tot alle spullen

· ruimte voor maximaal vier � etsen (met uitbreiding module [Family])

· 4x meer ruimte dan in een vergelijkbaar grote schuur

Eén voor alles:

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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WEKA Garten[Q] Multi · 415.2020.25000

Gr. 2 onbehandeld
415.2020.20000
Gr. 2 Zweeds rood
415.2020.23000
Gr. 2 grijs
415.2020.25000
Gr. 2 antraciet
415.2020.26000

WEKA Garten[Q]

Wand of schutting

Pas de Garten[Q] naar uw eigen behoefte aan! 

WEKA Garten[Q] MultiDe WEKA Garten[Q]-serie in één oogopslag:

· Wand: 14 mm dikke planken met messing en groef
· Vloer: 18 mm OSB-platen 
· Inlegplanken: 18 mm OSB-platen 
· Dak: 18 mm OSB-platen
· Dakoverstek: alle kanten 12 cm
· Dakbedekking: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen  
 uv-straling en weersinvloeden 
· Deur: 2 frontdeuren à B 89 x H 194 cm, 4 zijdeuren à B 59 x H 194 cm (dagmaat); 
 4 hoogwaardige halve cilinders, elk gelijksluitend; hoogwaardige, roestvrije deurgreep  
 van aluminium; hoogwaardig, instelbaar rolslot
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven verkrijgbaar,  
 binnenwanden zijn bij gekleurde huizen gelazuurd met weervaste lazuurverf passend bij 
 de kleur aan de buitenkant

Veel bergruimte op een kleine oppervlakte, met 
overdekte ruimte voor � etsen en haardhout

Totale hoogte: 217 cm
Rugwand:  205 cm 

met overdekte ruimte voor twee fi etsen, individueel instelbare 
inlegplanken en gereedschapswand, toegang vanaf 4 zijden 
tot alle apparaten
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WEKA Garten[Q] Kompakt · 415.2014.23000

WEKA Garten[Q] Multi · 415.2020.26000 · afb. met aanvullende bouwset [module] SaveBike (tegen meerprijs)

WEKA Garten[Q] Multi · 415.2020.20000 · afb. met aanvullende bouwset [module] SaveBike (tegen meerprijs)

Gr. 1 onbehandeld
415.2014.20000
Gr. 1 Zweeds rood
415.2014.23000
Gr. 1 grijs
415.2014.25000
Gr. 1 antraciet
415.2014.26000

onbehandeld
415.0401.20000 
grijs/wit
415.0401.25000
Zweeds rood/wit
415.0401.23000
antraciet/wit
415.0401.26000

onbehandeld
415.0301.20000 
grijs/wit
415.0301.25000
Zweeds rood/wit
415.0301.23000
antraciet/wit
415.0301.26000

Wand of schutting

Garten[Q] Kompakt

De verlenging voor de overdekte 
ruimte voor fi etsen van ca. 73 cm 
biedt ruimte voor 4 fi etsen

Bouwset bestaande uit 2 deuren en 
een rugwand om de overdekte ruimte 
af te sluiten

WEKA Garten[Q] Kompakt

veel bergruimte voor tuinaccessoires, compacte bouwwijze, zelf in te delen inlegplanken 
en gereedschapswand, ideaal voor kleine terrassen en tuinen, dakvlak kan naar voren of 
achteren hellend gemonteerd worden

voor WEKA Garten[Q] MultiDe compacte aanbouwvariant, zonder overdekte ruimte

Uitbreidingen

Module [SaveBike]
 
Module [Family]

Totale hoogte: 217 cm
Rugwand:  208 cm 

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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160

75

WEKA Garten[Q] Teras · 415.1608.26000

onbehandeld
415.1608.20000
Zweeds rood
415.1608.23000
grijs
415.1608.25000
antraciet
415.1608.26000

Vervangt een complete gereedschapsschuur

· Wand: 14 mm dikke planken met messing en groef op frame
· Vloer: 18 mm OSB-platen
· Inlegplanken: 18 mm OSB-platen 
· Dak: 18 mm OSB-platen
· Dakoverstek: ca. 5 cm rondom
· Dakbedekking: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen  
 uv-straling en weersinvloeden 
· Deur: 2 frontdeuren en aan elke zijkant 1 zijdeur à B 68 x H 142 cm, 4 hoogwaardige 
 halve cilinders, elk gelijksluitend; hoogwaardige, roestvrije deurgreep van aluminium; 
 hoogwaardig, instelbaar rolslot
· Kleurvarianten: buitenwanden onbehandeld of in drie weervaste verven verkrijgbaar,
 binnenwanden zijn bij de gekleurde huizen gelazuurd met weervaste lazuurverf passend bij 
 de kleur aan de buitenkant

Het � exibele ruimtewonder in modern design

WEKA Garten[Q] Teras

Ontdek online nog veel meer!

www.weka-holzbau.com/gartenq-teras
Nog meer spannende informatie over de innovatieve WEKA Garten[Q] Teras vindt u op:

160 x 75 cm, hoogte 160 cm
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WEKA Garten[Q] Teras · 415.1608.26000

WEKA Garten[Q] Teras · 415.1608.20000

· bergruimte genoeg voor grasmaaier,  
 barbecue, tuinkussens, etc.

· toegang vanaf drie of twee zijden
 (als hoekmodel)

Variabel ruimtewonder:

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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43

112

42
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80

43

Pedro · 195.0101.00.00

Pablo · 195.0103.00.00

Pablo
195.0103.00.00

Pepe
195.0102.00.00

Pedro
195.0101.00.00

PedroPepePablo

· Wand: 14 mm
· Bouwwijze: prefab-onderdelen, 
 incl. justeervoeten om te compenseren bij hoogteverschillen
· Vloer: 15 mm massief houten vloer
· Dak: 14 mm plat dak van multiplex
· Dakoverstek: voor 5,5 cm, achter 2 cm, zijkanten 4,5 cm
· Dakbedekking: bitumen dakbedekking 
 (dakshingles zijn vanwege de speciale dakconstructie 
 niet aan te bevelen)
· Deur: massief houten dubbele deur met magneetsnapper en 
 deurgrendel van hout
· Inlegplanken: 10 mm dik
· Oppervlak: houtbeschermend gelazuurd

Diverse uitvoeringen & afmetingen, houtbeschermend gelazuurd

Balkon-/terraskast

Monteren - inruimen - klaar! 
Bij alle verschillende uitvoeringen en afmetin-
gen is de lazuurverf al inbegrepen om het hout 
blijvend te beschermen. 

2 doorlopende inleg-
planken en dubbele deur

3 doorlopende inleg-
planken en dubbele deur

3 inlegplanken, vak voor 
hark, bezem etc en dub-
bele deur

Totale hoogte: 
160 cm

Totale hoogte: 
100 cm

Totale hoogte: 
180 cm
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163

85 1

163

85 1

Tuin-/Terraskast zadeldak gr. 2 · 357.1608.30401 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Tuin-/terraskast plat dak gr. 1 · 361.0908.30400

Gr. 1
351.0809.30400

Gr. 1
361.0908.30400

Gr. 2
357.1608.30401

Gr. 2
361.1608.30400

Totale hoogte: 
180 cm

· Wand: 14 mm
· Bouwwijze: prefab-onderdelen
· Vloer: 16 mm massief houten vloer
· Dak: 14 mm massief houten zadeldak of 14 mm massief houten
 plat dak (monteerbaar met helling naar voren of naar achteren)
· Dakoverstek: 
 Zadeldak
 Grootte 1: achter 10 cm, zijkanten ca. 12 cm
 Grootte 2: achter 9 cm, zijkanten ca. 11 cm
 Plat dak: voor en achter 10 cm, zijkanten ca. 5 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: 
 Zadeldak
 Grootte 1: massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat)
  Grootte 2: massief houten dubbele deur B 151 x H 161 cm (dagmaat)
 Plat dak
 Grootte 1: massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat),
  Grootte 2: massief houten dubbele deur B 152 x H 155 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de 
 buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

Zadeldak- of plat dak, elementbouwwijze

Tuin-/terraskast

Zadeldak, enkele deur Plat dak, enkele deur

Zadeldak, dubbele deur met ramen Plat dak, dubbele deur

Nokhoogte: 199 cm
Zijwand:  176 cm 

Totale hoogte: 195 cm
Rugwand:  176 cm 

Nokhoogte: 216 cm
Zijwand:  174 cm 

Totale hoogte: 190 cm
Rugwand:  185 cm 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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Bergruimte voor fi etsen · 394.1613.20402 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Bergruimte voor fi etsen · 394.1613.20402 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

394.1613.20402

Multifunctionele boxen – niet alleen voor � etsen

Multifunctionele box in elementbouwwijze

Bergruimte voor � etsen

· Wand: 19 mm
· Bouwwijze: elementbouwwijze
· Zonder vloer
· Dak: 19 mm massief houten boogdak
· Dakoverstek: achter 1,5 cm, zijkanten ca. 5 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: massief houten dubbele deur B 146 x H 165 cm (dagmaat)
· Inclusief ophangmogelijkheid voor max. 3 drie fi etsen
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en 
 binnenkant wordt aanbevolen

Bij de � etsen/multifunctionele box bepaalt u zelf hoe u de rui-
me bergruimte indeelt en vormgeeft. Afvalbakken, tuingereed-
schap of � etsen – ruimte genoeg voor alles! 

Nokhoogte: 220 cm
Zijwand:  180 cm 
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19
mm

205

  8
4

Bike-Multibox · 367.2007.20400 · inrichtingsvoorbeeld

Bike-Multibox · 367.2007.20400

367.2007.20400

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.

19 mm multifunctionele box met lessenaarsdak, 
incl. geïmpregneerd vloerkader

Bike-Multibox

· Wand: 19 mm
· Bouwwijze: moderne hoekverbinding
· Zonder vloer
· Dak: lessenaarsdak
· Dakoverstek: voor + achter 8 cm, zijkanten ca. 7 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
· Deur: B 134 x H 141 cm (dagmaat)
· Inclusief opbergplank
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en 
 binnenkant wordt aanbevolen

Totale hoogte: 151 cm 
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Gr. 2
345.1813.30.04

Gr. 1
345.1810.30.04

Gr. 3
346.1818.30.04

 
360.1807.30401

Gardenbox gr. 3 · 346.1818.30.04

Tuin-/terraskist · 360.1807.30401

Gereedschapsschuur in elementbouwwijze

Gardenbox

· Wand: 14 mm, bouwwijze: elementbouwwijze
· Vloer: zonder vloer, bijpassende massief houten vloer als accessoires p. 95
· Dak: 16 mm zadeldak van spaanplaten
· Dakoverstek: voor + achter 10 cm, zijkanten 10 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Ramen: B 52,5 x 42,5 cm
· Deur: grootte 1 + 2 massief houten enkele deur B 69 x H 167 cm (dagmaat)
 grootte 3 massief houten dubbele deur B 111 x H 167 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

· Wand: 19 mm
· Vloer: 19 mm vloerelement
· Deksel: verzinkt plaatstaal op houten frame, 
 met afsluitbare veiligheidsoverval met draaioog
· Oppervlak: onder druk geïmpregneerd

Onder druk geïmpregneerd

Tuin-/terraskist

Totale hoogte: 70 cm
Grondoppervlak:  1,26 m2

Buitenafmetingen:  B 188 x D 78 cm

Nokhoogte: 217 cm
Zijwand:  174 cm 

Nokhoogte: 217 cm
Zijwand:  174 cm 

Gardenbox enkele deur
raam aan de voorkant

Gardenbox dubbele deur
raam aan de zijkant
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Variant 1
607.0701.00.00

Variant 3
607.0703.00.00

Variant 2
607.0702.00.00

Variant 4
607.0704.00.00

Opbergschuur variant 2 · 607.0702.00.00 · afb. met accessoires H-ankerset en tuin-/terraskist (tegen meerprijs)

Flexibele montage

· Wand: 20 mm
· Bouwwijze: dakbeschot voor rustieke uitstraling en stevigheid
· Dak: plat dak
· Dakoverstek: voor + achter 15 cm, zijkanten ca. 9,5 cm
· Dakbedekking: transparante dakplaat en grijze pvc-dakplaten
· Deur: massief houten enkele of dubbele deur mogelijk!
 massief houten enkele deur: B 77,5 x H 178 cm (dagmaat), 
 massief houten dubbele deur: B 159 x H 178 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onder druk geïmpregneerd
· Zonder vloer

Schuur met plat dak in 4 varianten, onder druk geïmpregneerd

Opbergschuur

Bij de opbergschuur kunt u de deur naar keuze aan de voor-, 
achter- of zijkant monteren. Daarnaast kunt u kiezen voor een 
enkele of dubbele deur. Dankzij de speciale bouwwijze is er een 
optimale ventilatie in de schuur.

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.

met schuur 
en achterwand

met schuur, achter- 
en zijwand

Variant 1 Variant 2

Totale hoogte: 214 cm Totale hoogte: 214 cm

met grote schuur 
en scheidingswand

met grote schuur 
zonder scheidingswand

Variant 3 Variant 4

Totale hoogte: 214 cm Totale hoogte: 214 cm
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125
30 0,57m3

125

60 1,12 m3

Gr. 1
663.1303.00.00

Gr. 2
663.1306.00.00

Opslagruimte voor haardhout gr. 1 · 663.1303.00.00

Opslagruimte voor haardhout gr. 2 · 663.1306.00.00

De perfecte tussenopslag voor uw voorraad haardhout
op het terras of het balkon!

Onder druk geïmpregneerd

Opslagruimte voor haardhout

· Wand: 19 mm gekantrechte planken
· Dak: 19 mm massief houten lessenaarsdak
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Dikte van de palen: 40 x 60 mm
· Oppervlak: onder druk geïmpregneerd
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216

11
4 4,51 m3

2

Gr. 1
663.2111.00.01

Gr. 2
663.2611.00.01

Opslagruimte voor haardhout gr. 1 · 663.2111.00.01

Opslag voor haardhout gr. 1 · 663.2111.00.01

Afdak, onder druk geïmpregneerd

Opslagruimte voor haardhout

· Wand: 19 mm gekantrechte planken 
· Dak: 19 mm massief houten lessenaarsdak
· Dakoverstek: ca. 6 cm rondom
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Uitrusting: gekantrechte planken als bekleding, incl. lijsten langs de zijkant en 
 daklijst langs de voorkant
· Dikte van de palen: 60 x 60 mm
· Oppervlak: onder druk geïmpregneerd

Nokhoogte: 204 cm

Opslagruimte 4,5 m3 Opslagruimte 5,5 m3

Het ideale afdak voor alles wat tegen wind en weer moet worden 
beschermd – bijv. de houtvoorraad, afvalcontainers of � ets. 

* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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607.0601.00.00

Varius · 607.0601.00.00 · afb. met accessoires H-ankerset (tegen meerprijs)

Varius · 607.0601.00.00 · aanzicht achterkant

De opslagruimte met meer speelruimte

Genoeg opslagruimte –
ook aan de achterkant!

· Wand: 20 mm
· Bouwwijze: stijlvakwerk
· Dak: plat dak
· Dakoverstek: voor 10 cm, achter variabel (afhankelijk van de plaatsing van de achterwand)
 zijkanten ca. 15 cm
· Dakbedekking: grijze pvc-dakplaten + 1 transparente baan
· Deur: massief houten enkele of dubbele deur mogelijk!
 massief houten enkele deur B 77,5 x H 178 cm (dagmaat), 
 massief houten dubbele deur B 159 x H 178 cm (dagmaat)
· Oppervlak: onder druk geïmpregneerd
· Zonder vloer

Schuur met variabel te monteren achterwand, onder druk geïmpregneerd

Varius

De keus is aan u: u bepaalt zelf waar u de verstelbare achterwand 
plaatst en hoe u de schuur gebruikt:
- als grote schuur
- als kleinere met overdekte opslagruimte

Totale hoogte:  214 cm

Breedte: 288 cm
Diepte: 199 cm

Ho
og

te:
 21

4 c
m 
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3 221.2420.30.00

voor Varius
.................... 650.0400.00.00 
voor opbergschuur
.................... 601.0600.00.00 

Set H-ankers Massief houten vloer 16 mm dik, onbehandeld

voor Gardenbox enkele deur, gr. 1 ....... 345.0118.10.00
voor Gardenbox enkele deur, gr. 2 ....... 345.0118.13.00
voor Gardenbox dubbele deur ............. 345.0118.18.00
voor kiosk (vloerelement) ....................... 221.0124.20.00

Kiosk · 221.2420.30.00

Kiosk · 221.2420.30.00

· Wand: 19 mm
· Bouwwijze: prefab-onderdelen, 
 incl. slotschroeven voor gemakkelijke montage en demontage van de wandelementen
· Dak: 16 mm dikke OSB-planken
· Dakoverstek: voor 20 cm, achter 21 cm, zijkanten ca. 20 cm
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: massief houten enkele deur B 78 x H 175 cm (dagmaat)
· Verkoopraam: B 195 x 87 cm (dagmaat), onderste deel van de klep te gebruiken als verkoopoppervlak
· Vloer: zonder vloer, bijpassende massief houten vloer als accessoire zie onder
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

Elementbouwwijze

Kiosk met grote bar

Totale hoogte: 215 cm
Frontwandhoogte: 210 cm
Achterwandhoogte: 179 cm
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* beschermt uw huis direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde gereedschapsschuren tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 95.
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Terrassen & paviljoenen

Meer sfeer.
Meer frisse lucht.
Meer tevreden.
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De van hoogwaardig hout gemaakte terrasoverkap-
pingen en paviljoenen van WEKA zijn ideale toe-
vluchtsoorden voor iedereen die verlangt naar een 
ruimte waar je jezelf kunt zijn, van je privacy kunt 
genieten en toch frisse lucht kunt opsnuiven. Ge-
woonweg perfect voor diegenen die niet alleen 
maar een beetje buiten willen zijn, maar een beetje 
meer willen hebben:

Meer tevreden.
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· hardhout met zeer goede resistentie tegen het weer, thermisch behandeld
· optimale weerbestendigheid
· grote maatvastheid
· planken: 20 x 132 x 3000 mm
· onderconstructie: 42 x 65 mm

Pakket voor 3 m2

194.0103.30.00

Pakket voor 5 m2

194.0103.50.00

Pakket voor 3 m2

194.0102.30.00

Pakket voor 5 m2

194.0102.50.00

Pakket voor 3 m2

194.0101.30.00

Pakket voor 5 m2

194.0101.50.00

Terrasplanken in het alles-in-één-pakket

Aan beide zijden bruikbaar - één zijde is glad, de andere geribbeld*

Bouwpakketten terrasplanken

· onder druk geïmpregneerd/weerbestendig
· te behandelen met verf/lak voor individuele kleur
· natuurlijke vergrijzing door het weer
· Planken: 24 x 140 x 3000 mm
· Onderconstructie: 50 x 70 mm

· zeer goede resistentie-eigenschappen tegen weersinvloeden
· te behandelen met verf/lak voor individuele kleur
· natuurlijke vergrijzing door het weer
· planken: 24 x 140 x 3000 mm
· onderconstructie: 45 x 70 mm

Dennenhout

Thermo-essenhout:

Siberische lariks

Terrasplanken thermo-essenhout
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Het pakket bevat:

WEKA-alles-in-één-pakket

individueel te plaatsen,
geschaafde houten planken 
· één zijde geribbeld
· één zijde glad

Speciale
rvs-schroeven 
met fi xeerschroefdraad

Stap voor stap
leginstructies

Stevige 
onderconstructie 
van dezelfde houtsoort 
als de planken

Leghulp 
voor gelijkmatige 
afstand tussen de 
voegen

Met onze terrassen-
planner op internet kunt 
u voor uzelf eenvoudig 
het aantal benodigde 
pakketten berekenen.

In één handomdraai heeft u alles wat u nodig heeft!
Met ons WEKA-alles-in-één-pakket en de handige WEKA terras-
planner plant u kinderlijk eenvoudig uw droomterras en legt u het 
in slechts enkele stappen aan.

* Kleurverschillen en door groei veroorzaakte onregelmatigheden, zoals natuurlijke knoesten, zijn normaal.
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657.3535.00.10

 
100.1124.00.00

Eden · 657.3535.00.10 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires extra raam (tegen meerprijs)

· Wand: 28 mm dikke zijwanden en achterwand (onbehandeld)
· Dak: 16 mm massief houten plat dak, onbehandeld
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
· Dakbedekking: kunststof dakplaten met trapeziumprofi el, 
 bevestiging met behulp van plaatschroeven met afdichting en afstandhouders
· Zonder vloer

Luchtig en uit de wind

Prieel Eden

Totale hoogte: 230 cm

smal extra raam in modern design, 
B 97 x H 33 cm

Direct meebestellen:
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met vloer van larikshout
659.3030.00.10

Tienda met vloer van thermisch behandeld essenhout · 659.3030.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Siberische lariks Thermo-essenhout

Inclusief vloerplanken

De nieuwe oase van rust met cachet

Design-prieel Tienda

· Wand: zijwanden dubbelwandig, elk 28 mm
· Vloer: naar keuze planken van thermisch behandeld essenhout of onbehandelde
 Siberische lariks
· Dak: dubbele beplanking, boven 22 mm OSB-platen, onder 18,5 mm bekisting,   
 met hoog driezijdig aluminium dakprofi el (met hoeken)
· Dakbedekking: hoogwaardige, zelfklevende dakbanen voor optimale bescherming tegen  
 uv-straling en weersinvloeden
· Palen: 120 x 120 mm, onbehandeld
· maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant 
 wordt aanbevolen

Inclusief planken naar eigen voorkeur
WEKA levert uw elegante design-prieel Tienda naar keuze met 
planken van thermisch behandeld essenhout of met planken 
van onbehandelde Siberische lariks (details zie p. 98-99).

waterafvoer aan de achterzijde,
inclusief dakgootplaat

Totale hoogte: voor 249 cm, achter 243 cm 

met vloer van thermisch 
behandeld essenhout
659.3030.00.00
3.499,00 €

* beschermt uw paviljoen direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde paviljoenen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 108.
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662.1915.00.00

Gr. 1 zonder dakshingles
656.3030.00.00

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles:
(zonder bitumen 
dakbedekking)
656.3030.00.09

Gr. 1 zonder dakshingles
656.3838.00.00

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles:
(zonder bitumen 
dakbedekking)
656.3838.00.09

Sao Paulo · 662.1915.00.00

Norderney gr. 2 · 656.3838.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)    

Met twee zitbanken en tafel voor ca. 8 personen

Prieel Sao Paulo

· Dak: massief houten dak incl. karbelen voor extra versteviging
· Bouwwijze: stevige constructie van onder druk geïmpregneerd massief hout, 
 weerbestendig
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77

Nokhoogte: 246 cm
Sokkelafmeting: B 190 x D 160 cm
incl. dakoverstek: B 303 x D 205 cm

Nokhoogte: 295 cm
Hoogte daklijst: 208 cm 

Nokhoogte: 312 cm
Hoogte daklijst: 208 cm 

Zeshoekig prieel, onder druk geïmpregneerd
Prieel Norderney

· Dak: 19 mm massief houten dak, onbehandeld
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, zonder vloer
· maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77, 
 optioneel ook als set met dakshingles

Het elftal
van het jaar

Sao Paulo
Het elftal

van het jaar
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250

199

300

231

257

347

424

279

306

347

424

427

514

279

306

         579

         704 

279

306

Gr. 1
671.2530.00.00

Gr. 3
671.3040.00.00

Gr. 5
671.3070.00.00

Gr. 2
671.2540.00.00

Gr. 4
671.3050.00.00

Salsa gr. 5 · 671.3070.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)    

Salsa gr. 1 · 671.2530.00.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)    

Salsa – doordacht tot in het detail

Extra stevige bouwwijze, onder druk geïmpregneerd

Overkapping Salsa

· Dak: transparant kunststof dak met trapeziumprofi el (zonder wandaansluitprofi el)
· Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven met afdichting en afstandhouders  
 voor een optimale montage, voor gemakkelijke montage en een lange levensduur
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
· Doorgangshoogte: 215 cm
· maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

· Het montagemateriaal voor bevestiging aan de wand is niet inbegrepen in de levering!

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

Meer veiligheid! 
Extra stevig door extra 
dakgordingen en plaat-
schroeven met afdichting 
en afstandhouders (zonder 
wandaansluitpro� el), TÜV, 
FSC®

* beschermt uw paviljoen direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde paviljoenen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 108.
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zonder dakshingles
234.2525.00.40

voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
234.2525.00.49

 
233.2626.30.10

Sylt voordeelset · 234.2525.00.49 · afb. met accessoires zitset (tegen meerprijs)    

Rügen · 233.2626.30.10 · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

massief houten vloer

3 vlechtschermen

2 wandelementen

zitset: 1 tafel + 5 banken

Nokhoogte:  245 cm
Hoogte daklijst: 189 cm

Zeshoekig paviljoen inclusief vele accessoires
Paviljoen Rügen

· Wand: 2 gesloten wandelementen van 14 mm dikke bekleding van vurenhout
· Vloer: 19 mm massief houten vloer, dak: 14 mm massief houten dak
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77
· Uitrusting: inclusief accessoires: 3 vlechtschermen, 2 gesloten wandelementen en 
 een massief houten zitset
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

Inclusief massief houten
zitset en diverse andere 
accessoires!

Nokhoogte:  248 cm
Hoogte daklijst: 191 cm

Achthoekig paviljoen met hoogwaardige roederamen
Paviljoen Sylt

· Wand: 14 mm
· Vloer: 19 mm massief houten vloer, dak: 14 mm massief houten dak
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77,
 optioneel ook als set met dakshingles
· Ramen: 3 hoogwaardige roederamen met echt glas
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- en binnenkant wordt aanbevolen

De ruime zitset 
voor paviljoen Sylt vindt u 
onder de accessoires op p. 109
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33
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! 19
mm

Chérie 1 Chérie 2

zonder dakshingles
234.2828.20.00

zonder dakshingles
234.2828.30.00

voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
234.2828.20.09

voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
234.2828.30.09

Chérie 1 · 234.2828.20.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Achthoekig paviljoen in 2 verschillende uitvoeringen

Paviljoen Chérie

· Wand: 19 mm
· Vloer: 19 mm massief houten vloer
· Dak: 19 mm massief houten dak
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 77,
 optioneel ook als set met dakshingles
· Ramen: 4 of 7 hoogwaardige roederamen met ronde boog en echt glas
· Uitrusting: mooi afgewerkte dakconstructie
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf aan de buiten- 
 en binnenkant wordt aanbevolen

3 houten elementen 
+ 4 ramen

7 ramen

Nokhoogte:  300 cm
Hoogte daklijst: 221 cm

Nokhoogte:  300 cm
Hoogte daklijst: 221 cm

* beschermt uw paviljoen direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde paviljoenen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 108.
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Paradies 2 gr. 2 · 651.4848.00.00 · afb. met accessoires zonder dakshingles (tegen meerprijs)

Paradies 1 gr. 3 · 651.3838.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)    

Paradies 5 gr. 3 voordeelset · 651.7843.00.09 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)    

Paradies 3 + 4 · Dakconstructie

· Dak: 19 mm massief houten dak, onbehandeld
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77,
 optioneel ook als set met dakshingles
 (Paradies 5: vanwege de speciale dakconstructie is bedekking  
 met dakshingles beverstaart niet aan te bevelen)
· maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

· Zonder vloer

onder druk geïmpregneerd

Prieel Paradies

Bij deze paviljoenen heeft u de mogelijkheid om rode, 
rechthoekige bitumen dakshingles als voordeelset bij 
uw paviljoen aan te schaff en. Doe er uw voordeel mee!

Paradies 3 + 4 met daklantaarn
De hoogwaardig verwerkte dakconstructie met 
daklantaarn uit onbewerkte, 19 mm dikke plan-
ken met messing- en groefverbinding, heeft een 
rookafzuigfunctie en extra lichtsleuven.
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Paradies 4 gr. 1 voordeelset · 651.3838.30.09

Paradies 3

Paradies 5

Paradies 3, gr. 1

Paradies 3, gr. 2

Paradies 4

Paradies 5, gr. 3Paradies 5, gr. 2

Gr. 1 zonder dakshingles
651.3838.10.00

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.3838.10.09

Gr. 2 zonder dakshingles
651.4343.10.00

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.4343.10.09

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.3838.30.09

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.4343.30.09

Gr. 1 zonder dakshingles
651.5833.00.00

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.5833.00.09

Gr. 3 zonder dakshingles
651.7843.00.00

Gr. 3 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.7843.00.09

Gr. 2 zonder dakshingles
651.6838.00.00

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.6838.00.09

Paradies 5, gr. 1

Paradies 1

Paradies 1 + 2 Paradies 1, gr. 2Paradies 1, gr. 1 Paradies 1, gr. 3 Paradies 2, gr. 1 Paradies 2, gr. 2

Gr. 1 zonder dakshingles
651.2929.00.00

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles 
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.2929.00.09

Gr. 2 zonder dakshingles
651.3333.00.00

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles 
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.3333.00.09

Gr. 3 zonder dakshingles
651.3838.00.00

Gr. 3 voordeelset 
met dakshingles 
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.3838.00.09

Gr. 1 zonder dakshingles
651.4343.00.00

Gr. 1 voordeelset 
met dakshingles 
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.4343.00.09

Gr. 2 zonder dakshingles
651.4848.00.00

Gr. 2 voordeelset 
met dakshingles 
(zonder bitumen 
dakbedekking)
651.4848.00.09

Paradies 2

constructiehout 
onder druk geïmpregneerd, 
zonder vloer; met TÜV-keur-
merk

Nokhoogte:  275 cm
Hoogte daklijst: 196 cm

Nokhoogte:  286 cm
Hoogte daklijst: 199 cm

Nokhoogte:  299 cm
Hoogte daklijst: 199 cm

Nokhoogte:  314 cm
Hoogte daklijst: 204 cm

Nokhoogte:  314 cm
Hoogte daklijst: 204 cm

Palen: 90 x 90 mm

Palen: 120 x 120 mm

onder druk geïmpregneerd, 
met daklantaarn, 
zonder vloer

Nokhoogte:  323 cm
Hoogte daklijst:  199 cm
Palen:  90 x 90 mm

Nokhoogte:  338 cm
Hoogte daklijst:  204 cm
Palen:  120 x 120 mm

onder druk geïmpregneerd, 
zonder vloer, met TÜV-keur-
merk

Palen: 120 x 120 mm

Nokhoogte:  291 cm
Hoogte daklijst: 205 cm

Nokhoogte:  306 cm
Hoogte daklijst: 206 cm

Nokhoogte:  316 cm
Hoogte daklijst: 209 cm

Nokhoogte:  323 cm
Hoogte daklijst: 199 cm
Palen:  90 x 90 mm

Paradies 4, gr. 1

Nokhoogte:  338 cm
Hoogte daklijst: 204 cm
Palen:  120 x 120 mm

Paradies 4, gr. 2

onder druk geïmpregneerd, 
met daklantaarn en balustrade, 
zonder vloer

* beschermt uw paviljoen direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde paviljoenen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 108.
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32
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Accessoires terrassen & paviljoenen

 
235.3333.00.00

voor Salsa, gr. 1 ...................................................................................................... 670.0200.00.00
voor Salsa, gr. 2 - 4 ................................................................................................. 670.0300.00.00
voor Summer, gr. 1 - 4 ............................................................................................ 611.0300.00.00
voor Paradies 1 + 3, gr. 1 + Eden 1 + Salsa, gr. 5 ................................................. 650.0400.00.00
voor Paradies 2 + 3, gr. 2 + Summer, gr. 5 + Siesta  ............................................ 611.0400.00.00
voor Norderney + Eden 2  ...................................................................................... 601.0600.00.00
voor Paradies 5  ...................................................................................................... 611.0600.00.00
voor Paradies 4, gr. 1 .............................................................................................. 603.1000.00.00
voor Paradies 4, gr. 2  ............................................................................................. 611.0406.00.00
voor prieel Tienda  .................................................................................................. 611.0500.00.00

Ramen
smal raam, modern design, B 97 x H 33 cm ........................................................ 100.1124.00.00

Wandelement gesloten element, massief hout, onbehandeld
voor Paradies 1, gr. 1 .............................................................................................. 651.2929.02.00
voor Paradies 1, gr. 2 + Paradies 5, gr. 1 .............................................................. 651.3333.02.00
voor Paradies 3, gr. 1 + Paradies 5, gr. 2 + Paradies 3, gr. 1 ............................... 651.3838.02.00
voor Paradies 2, gr. 1 + Paradies 5, gr. 3 + Paradies 3, gr. 2 ............................... 651.4343.02.00
voor Paradies 2, gr. 2 .............................................................................................. 651.4848.02.00

Ramen

Set H-ankers

Wandelement

Siesta · 235.3333.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Set H-ankers

Set H-ankers

exclusieve schaduwplek Van hoogwaardig gelamineerd hout

Pergola Siesta

· Dak: watervaste en scheurvaste doeken  
 gemaakt van hoogwaardig kunststof in 
 ivoorkleur, wordt over gepoedercoate
 stalen pijpen gespannen en aan de stevige  
 ogen van de twee buitenkanten van het  
 doek bevestigd
· Palen: 120 x 120 mm; hoogwaardige, 
 stevige constructie van gelamineerd hout
· Doorgangshoogte: 210 cm
· Oppervlak: onbehandeld, 
 weervaste lazuurverf wordt aanbevolen
· Zonder vloer 

Totale hoogte: 240 cm



108 I 109

242

276

337 - 422

434

242

276

444 - 529

541

322

376

337 - 422

434

322

376

444 - 529

541

322

376

551 - 636

648

Gr. 1
672.2843.00.00

Gr. 2
672.2854.00.00

Gr. 3
672.3843.00.00

Gr. 4
672.3854.00.00

Gr. 5
672.3865.00.00

Zitset 
Set van: 1 tafel, 5 zitbanken en 5 rugleuningen; van massief hout, onbehandeld
voor Sylt  ................................................................................................................. 234.2525.01.00

Balustrade-element halfhoge inkijk- en windbescherming, H 90 cm
voor Salsa onder druk geïmpregneerd .................................................................... 670.0620.00.00
voor Summer onbehandeld .................................................................................... 670.0724.00.00

Zijwand halfhoge inkijk- en windbescherming, H 155 cm
voor Salsa onder druk geïmpregneerd .................................................................... 670.0627.00.00
voor Summer onbehandeld .................................................................................... 670.0731.00.00

Balustrade 3-delige set (Norderney 5-delig), onbehandeld massief hout
voor Paradies 1  ...................................................................................................... 651.0100.00.00
voor Norderney  ...................................................................................................... 656.0100.00.00
voor Paradies 2  ...................................................................................................... 651.0101.00.00

Summer gr. 4 · 672.3854.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld 

Balustrade

Balustrade-element

Zitset

Zijwand

Van hoogwaardig gelamineerd hout
Overkapping Summer

· Dak: 10 mm dikke, transparante, dubbele kunststof platen van polycarbonaat inclusief 
 bevestigings- en afdichtingsmateriaal, met aluminium rails (zonder wandaan-  
 sluitprofi el), dakhelling vrij te kiezen vanaf 5°, afgeschuinde koppen, 
 palen en karbelen variabel monteerbaar
· Palen: 120 x 120 mm
· maximale sneeuwbelasting: 1,00 kN/m2

· Doorgangshoogte: 205 cm
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste
 lazuurverf aan de buiten- en binnenkant
 wordt aanbevolen

Overkapping van gelami-
neerd hout van timmer-
manskwaliteit

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

* beschermt uw paviljoen direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde paviljoenen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 108.
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Meer natuur.
Meer gezondheid.
Meer tevreden.

Kassen
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Verleng uw tuinseizoen met een hoogwaardige en 
gemakkelijk in elkaar te zetten aluminium tuinkas 
van WEKA. De tuinkas is tevens voorzien van een 
soepel lopende, kogelgelagerde schuifdeur en be-
schikt standaard over 1 tot 2 dakramen voor opti-
male ventilatie en warmteafvoer. De gemakkelijk te 
monteren kanaalplaten wegen niet veel, zijn lichtdo-
orlatend, zeer goed warmte-isolerend en nagenoeg 
breukvast. Daarmee ben u gegarandeerd:

Meer tevreden.
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9 0,9 m2
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 6
9 1,3 m2

195

   
   

 2
32 4,4 m2

195

   
   

 3
06 5,8 m2

195

   
   

 1
58 3,0 m2

Gr. 3
703.5112.00.00

Gr. 1
703.5210.00.00

Gr. 2
703.5211.00.00

Gr. 1
703.5110.00.00

Gr. 2
703.5111.00.00

Smart gr. 2 · 703.5211.00.00

Classic gr. 1 · 703.5110.00.00 · fotot van klant

Classic gr. 1 · 703.5110.00.00

100% goed - beste kwaliteit & 10 jaar garantie*

Aanbouwkas

Tuinkas Stuart

· Frame: geëloxeerd aluminium
· Constructie wanden + dak: 
 4 mm dikke kanaalplaten van    
 uv-gestabiliseerd polycarbonaat
· Fundering: bijpassende fundering 
 verkrijgbaar als accessoire
· Bouwwijze: gemakkelijke inschuiftechniek
· Ramen: inclusief 1 uitzetraam
· Deur: enkele schuifdeur, B 61 x H 151 cm

Nokhoogte: 184 cm
Zijwand: 152 cm
Smart kan niet vrijstaand worden 
gemonteerd.

Het compacte tuinhuis met veel ruimte
Tuinkas Classic

· Frame: geëloxeerd aluminium
· Constructie wanden + dak: 
 4 mm dikke kanaalplaten van uv-gestabiliseerd polycarbonaat
· Fundering: bijpassende fundering verkrijgbaar als accessoire
· Bouwwijze: gemakkelijke inschuiftechniek
· Ramen: gr. 1 + 2 inclusief 1 uitzetraam, gr. 3 inclusief 2 uitzetramen
· Deur: enkele schuifdeur, B 61 x H 161 cm

Nokhoogte: 197 cm
Zijwand: 124 cm



112 I 113

266

   
   

 3
24 7,8 m2
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 3
99 9,6 m2

266

   
   

 4
73 11,4 m2

Fundering stalen fundering van verzinkt plaatstaal, absoluut vlak en rechthoekig
voor Smart gr. 1, H 6 cm  ........................................................................................ 703.5210.01.00
voor Smart gr. 2, H 6 cm  ........................................................................................ 703.5211.01.00
voor Classic g. 1, H 12,5 cm  .................................................................................. 703.5110.01.00
voor Classic gr. 2, H 12,5 cm ................................................................................. 703.5111.01.00
voor Classic gr. 3, H 12,5 cm ................................................................................. 703.5112.01.00

Tafel
Neerklapbare tafel, van aluminium, inclusief bevestigingsmateriaal, snelle montage, 
L 120 x B 53 x H 80 cm  ........................................................................................... 703.5000.01.00
Vrijstaande tafel, frame en werkoppervlak van aluminium, met 2 niveaus, 
L 120 x B 52 x H 76 cm  ........................................................................................... 703.5000.02.00

Regenpijp van pvc, 1 set = 2 stuks, L 28 cm, Ø 32 mm
voor Smart + Classic  ............................................................................................. 703.5000.04.00
voor Profi   ................................................................................................................ 703.5000.05.00

Automatische dakventilator T 
met aluminium-zinkcoating, geschikt voor aluminium en houten kassen, stroomloos, hefvermo-
gen ca. 7 kg, openingshoogte ca. 45 mm, openingstemperatuur tussen 16 °C en 25 °C
voor Classic + Profi   ............................................................................................... 703.5000.06.00
voor Smart  .............................................................................................................. 703.5000.06.10

Rek
Neerklapbaar aluminium wandrek, inclusief bevestigingsmateriaal, snelle montage, 
L 120 x B 29 cm  ...................................................................................................... 703.5000.03.00

Gr. 1
703.5410.00.00

Gr. 2
703.5411.00.00

Gr. 3
703.5412.00.00

Accessoires tuinkassen

Profi  gr. 3 · 703.5412.00.00

Neerklapbare tafel Vrijstaande tafel

Neerklapbaar aluminium rek

Regenpijp

Automatische dakventilator T

Fundering

Tuinieren op hoog niveau
Tuinkas Pro� 

· Frame: geëloxeerd aluminium
· Constructie wanden + dak: 
 10 mm dikke kanaalplaten van uv-gestabiliseerd polycarbonaat
· Fundering: rechthoekig vloerprofi el kan direct op strokenfundering 
 worden bevestigd, er is geen extra metalen fundering nodig
· Bouwwijze: gemakkelijke inschuiftechniek
· Ramen: gr. 1 + 2 inclusief 2 uitzetramen, gr. 3 inclusief 3 uitzetramen
· Deur: tweedelig, afsluitbare enkele deur, B 84 x H 174 cm

Inclusief frame voor 
fundering, geen extra 
metalen fundering nodig!

Nokhoogte: 250 cm
Zijwand: 184 cm

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering.
* op alle frames en kanaalplaten. Voor meer informatie: http://www.weka-holzbau.com/Ueber-Uns/WEKA-Holzbau-GmbH/Garantie



www.weka-holzbau.com

Carports
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Meer comfort.
Meer bescherming.
Meer tevreden.

Het troetelkind van de Nederlanders willen we 
natuurlijk ook niet buiten in de regen laten staan. 
Of in de hagel. Of in de sneeuw. Of – nou ja, dat 
weet u wel! De bestuurders zelf hebben er im-
mers ook wat aan: het is een beetje luxe om zelfs 
bij slecht weer met droge voeten in en uit de 
auto te stappen of in de winter weg te kunnen rij-
den zonder hem eerst sneeuwvrij te maken of 
te vegen. Bovendien is inmiddels overal bekend
dat een carport door de luchtcirculatie beter voor de 
lak is dan een garage. Ergo:

Meer tevreden.
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Plus 1
607.5242.50.00

Plus 2
607.5260.51.00

Plus 3
607.5260.54.00

Plus 1

Plus 2

Plus 3

Plus 2 · 607.5260.51.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

De carport met meerwaarde

Carport + bergruimte, onder druk geïmpregneerd

carport Plus

· Dak: plat dak van grijs pvc
· Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven met voorgevormde 
 afdichtingen en afstandhouders voor een optimale montage
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
· Inclusief bergruimte: 20 mm wanddikte, 3 formaten, 
 ook bij geparkeerd voertuig gemakkelijk te gebruiken
· Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2 

Bergruimte: 
B 181 x D 181 x H 191 cm

Bergruimte: 
B 181 x D 371 x H 191 cm

Bergruimte: 
B 181 x D 561 x H 191 cm

De bergruimte voor gereedschap is bij de levering inbegrepen, 
beschikbaar in drie maten en te gebruiken bij een geparkeerd 
voertuig. 
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609.3260.50.00

Tirol · 609.3260.50.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Tirol · 609.3260.50.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Extra hoge sneeuwbelasting

Zeer winterbestendig en windvast

carport Tirol

· Dak: 19 mm massief houten plat dak, extra stevige dakgordingen 80 x 200 mm, 
 dakbeschot onbehandeld
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
· Palen: 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, karbelen in dwars- 
 en lengterichting aan alle palen, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 3 kN/m2 

Veilig de winter door:
Het dak is statisch berekend op een sneeuwbelasting 
van 3 kN/m2.

* beschermt uw carport direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.
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611.3050.30.00

Wendelstein · 611.3050.30.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Carport met zadeldak

Carport Wendelstein

· Dak: 19 mm dik massief houten zadeldak, stevige massief houten dakspanten,
 dakbeschot onbehandeld
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 190 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 1 kN/m2

Nokhoogte: 270 cm 
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Primus Duo
616.5050.30.00

Primus gr. 2
606.3060.30.00

 
606.3050.30.00
Curitiba

Curitiba · 606.3050.30.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Primus Duo · 616.5050.30.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

Primus gr. 2 · 606.3060.30.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs)

Enkele of dubbele carport, onder druk geïmpregneerd

Carport Primus & Primus Duo

· Dak: plat dak van zwart pvc met golfprofi el
· Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven met voorgevormde 
 afdichtingen en afstandhouders voor optimale montage
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: 
 Primus: doorrijbreedte 250 cm, doorrijhoogte 223 cm
 Primus Duo: doorrijbreedte 453 cm – zonder tussenpalen, vrijdragend; 
 doorrijhoogte 225 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 0,75 kN/m2

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

* beschermt uw carport direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.

Het elftal
van het jaar

Curitiba

Het elftal
van het jaar
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Y-carport variant 1 · 612.3260.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Y-carport variant 1 
612.3260.00.00

Y-carport Duo variant 1
612.6060.00.00

Y-carport variant 2
612.3260.30.00

Y-carport Duo variant 2
612.6060.30.00

Gemakkelijk inparkeren gegarandeerd

Enkele of dubbele carport, onder druk geïmpregneerd

Enkele Y-carport

· Dak: 
 Variant 1: plat dak van grijs pvc met trapeziumprofi el
 Variant 2: van verzinkt staal met trapeziumprofi el
· Palen: 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, 
 afstanden tussen palen binnenkant 338 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 276 cm, doorrijhoogte voor 241 cm,
 doorrijhoogte achter 204 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

Variant 1

Variant 2
Met dak van verzinkt 
staal met trapeziumpro� el

Het bijzonder alternatief voor een dak
Onze Y-carports worden ook geleverd met een dak van verzinkt 
staal met trapeziumpro� el Hier krijgen regen, sneeuw en vorst 
geen kans, de levensduur van verzinkt staal is bijna onbeperkt.  
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Y-carport Duo variant 1 · 612.6060.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Y-carport variant 1 · 612.3260.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Y-carport variant 2 · 612.3260.30.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Weinig 
ruimte nodig
bij het inparkeren

omdat er geen hinderlijke
palen meer zijn!

De terugliggende palen van de enkele en 
dubbele carport in Y-vorm zorgen ervoor dat u 
veel meer ruimte hebt om gemakkelijker in te 
parkeren. U kunt zich helemaal op het inparke-
ren concentreren zonder rekening te hoeven 
houden met de voorste palen.

 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.
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Optima Duo gr. 2 · 618.6060.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers en wandelementen (tegen meerprijs)

Optima gr. 1 · 617.3250.00.00 · afb. met accessoires (tegen meerprijs) Optima DeLuxe gr. 1 · 609.6060.10.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Enkele of dubbele carport, onder druk geïmpregneerd

Carport Optima

· Dak: plat dak van grijs pvc met trapeziumprofi el, stevige dakplaten 1,2 mm
· Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven met afdichting en afstandhouders voor optimale montage
· Palen: 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: 
 Optima + Optima Duo: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
 Optima DeLuxe: doorrijbreedte 552 cm – zonder tussenpalen, vrijdragend; doorrijhoogte 212 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2
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Gr. 1 
617.3250.00.00

Gr. 1 
618.6050.00.00

Gr. 1 
609.6060.10.00

Gr. 2 
617.3260.00.00

Gr. 2 
618.6060.00.00

Gr. 2 
609.6079.10.00

Gr. 3 
617.3279.00.00

Gr. 3 
618.6079.00.00

Optima 
DeLuxe

Optima Duo

Optima

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

karbelen in dwars- en lengte-
richting aan alle palen

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.

Optima DeLuxe:
· extra stevige dubbele 
 dakgordingen 60 x 120 mm 
 & spanten 80 x 200 mm
· extra versteviging 
 door middel van karbelen
· grote doorrijbreedte
 van 552 cm
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Gr. 1
671.3040.00.00

Gr. 3
671.3070.00.00

Gr. 2
671.3050.00.00

Aanleuncarport gr. 3 · 671.3070.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Zeer ruimtebesparend, onder druk geïmpregneerd

Aanleuncarport

· Dak: transparant dak van pvc met trapeziumprofi el
· Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven met voorgevormde 
 afdichtingen en afstandhouders voor optimale montage
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte voor 215 cm,
 doorrijhoogte achter 252 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

· Het montagemateriaal voor bevestiging aan de wand is niet inbegrepen in de levering.

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)



124 I 125

294

360

63
9

59
1

294

360

83
2

78
4

294

11 14

Gr. 1
614.3664.00.00

Gr. 2
614.3683.00.00

Carport gelamineerd hout & zadeldak gr. 1 · 614.3664.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires set H-ankers en ronde boog van gelamineerd hout (tegen meerprijs) 

Carport gelamineerd hout & zadeldak gr. 1 · 614.3664.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Beschikbaar in twee maten

Carport gelamineerd hout & zadeldak

· Dak: 19 mm massief houten zadeldak
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77
· Palen: 120 x 120 mm, onbehandeld gelamineerd hout, 
 afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 217 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 2 kN/m2

Gelamineerd hout of lijmhout is de veredelde vorm van massief hout. Het 
geschaafde hout wordt in ca. 30 tot 40 cm dikke lamellen verlijmd. Dankzij de 
meerlagige structuur heeft gelamineerd hout een geringe scheurvorming en 
krijgt het een hoogwaardige, elegantere uitstraling.

* beschermt uw carport direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.

Sokkelafmeting: 
294 x 591 cm 

Sokkelafmeting: 
294 x 784 cm 
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Gr. 1
615.3464.00.00

Gr. 1
615.6264.00.00

Gr. 2
615.3483.00.00

Gr. 2
615.6283.00.00

Enkele of dubbele carport

Carport gelamineerd hout & plat dak

· Dak: plat dak van verzinkt staal met trapeziumprofi el
· Dakbedekking: accessoires: dakshingles p. 77
· Palen: 120 x 120 mm, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 209 cm
· Maximale sneeuwbelasting: 2 kN/m2

Gelamineerd hout of lijmhout is de veredelde vorm van massief hout. Het 
geschaafde hout wordt in ca. 30 tot 40 cm dikke lamellen verlijmd. Dank-
zij de meerlagige structuur heeft gelamineerd hout een geringe scheur-
vorming en krijgt het een hoogwaardige, elegantere uitstraling.

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

Enkele carport

Sokkelafmeting: 
294 x 591 cm 

Sokkelafmeting: 
294 x 784 cm 

(afhankelijk van de maat 
verschilt het aantal palen, 
zie grondplan)

Dubbele carport

Sokkelafmeting: 
576 x 591 cm 

Sokkelafmeting: 
576 x 784 cm 
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Dubbele carport gelamineerd hout & plat dak gr. 2 · 615.6283.00.00 · inrichtingsvoorbeeld · afb. met accessoires set H-ankers, ronde boog van gelamineerd hout, dakshingles en opslagruimte (tegen meerprijs)

Enkele carport gelamineerd hout & plat dak gr. 1 · 615.3464.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers, ronde boog van gelamineerd hout en dakshingles (tegen meerprijs)

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.
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Gr. 3 zonder dakshingles
651.7843.00.00

Gr. 3 
voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen dakbedek-
king)
651.7843.00.09

Gr. 1 zonder dakshingles
651.5833.00.00

Gr. 1 
voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen dakbedek-
king)
651.5833.00.09

Gr. 2 zonder dakshingles
651.6838.00.00

Gr. 2 
voordeelset met dakshingles
(zonder bitumen dakbedek-
king)
651.6838.00.09

Gr. 3Gr. 1 Gr. 2

Paradies gr. 3 · 651.7843.00.00 · afb. met accessoires set H-ankers en dakshingles (tegen meerprijs)

onder druk geïmpregneerd

Carport Paradies

· Dak: 19 mm massief houten dak, dakbeschot onbehandeld
· Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*, 
 accessoires: dakshingles p. 77, optioneel ook als set met 
 dakshingles (vanwege de speciale dakconstructie is be-
 dekking met dakshingles beverstaart niet aan te bevelen.
· Palen: 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd
· Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2

Nokhoogte:  316 cm
Doorrijhoogte:  209 cm
Doorrijbreedte: 333 cm

Nokhoogte:  291 cm
Doorrijhoogte:  205 cm
Doorrijbreedte: 239 cm

Nokhoogte:  306 cm
Doorrijhoogte:  206 cm
Doorrijbreedte: 286 cm

Bij deze carport heeft u de mogelijkheid om rode, recht-
hoekige bitumen dakshingles als voordeelset bij uw 
carport aan te schaff en. Doe er uw voordeel mee!
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Set H-ankers inclusief schroeven, voor de juiste, veilige verankering in de bodem
voor aanleuncarport gr. 1 + 2 ................................................................................ 670.0300.00.00
voor aanleuncarport gr. 3 ...................................................................................... 650.0400.00.00
voor enkele Y-carport............................................................................................. 611.0400.00.00
voor Primus gr. 1 + Primus Duo + Wendelstein  .................................................. 601.0600.00.00
voor Optima gr. 1 + Y-carport Duo + carport Paradies gr. 1 + 2 + 3 .................. 611.0600.00.00
voor Primus gr. 2  .................................................................................................... 602.0800.00.00
voor carport Plus gr. 1  ........................................................................................... 606.0900.00.00
voor Optima gr. 2 + Optima DeLuxe gr. 1 + Tirol + carport gelamineerd hout & zadeldak 
gr. 1 + enkele carport gelamineerd hout & plat dak gr. 1 .................................... 611.0800.00.00
voor Optima Duo gr. 1  ........................................................................................... 611.0900.00.00
voor Optima gr. 3 + Optima DeLuxe gr. 2 + carport gelamineerd hout & zadeldak gr. 2 +
enkele carport gelamineerd hout & plat dak gr. 2  .............................................. 611.1000.00.00
voor Plus gr. 2 + 3  .................................................................................................. 604.1200.00.00
voor Optima Duo gr. 2 + Optima DeLuxe gr. 2 met 3 zijwanden en 1 bergruimte +
carport gelamineerd hout & plat dak Duo gr. 1 ................................................... 611.1200.00.00
voor Optima Duo gr. 3 + Carport gelamineerd hout & plat dak Duo gr. 2  ........ 611.1500.00.00

Wandelement + bergruimte/� etsenhok 
Wandelementen massief hout, 20 mm, onder druk geïmpregneerd:
Zijwand voor Optima, Wendelstein, Primus/Primus Duo, Curitiba en aanleuncarport  
B 181 x H 181 cm ..................................................................................................... 600.0618.00.20
rugwand voor Optima/Optima Duo, Wendelstein, Primus en Curitiba
B 270 x H 181 cm  .................................................................................................... 600.0627.00.20
Bergruimte/fi etsenhok incl. deursluiting met veiligheidsoverval
voor Optima 2 + 3 en Optima Duo 2 + 3
B 288 x T 199 x H 181 cm  ....................................................................................... 600.0700.30.00
Wandelementen voor carport gelamineerd hout & plat en zadeldak, onbehandeld, van planken 
Cubilis, 28 mm 
Zijwand B 181 x H 205 cm ...................................................................................... 600.0618.00.30
rugwand B 270 x H 217 cm ..................................................................................... 600.0627.00.30
Carportopslagruimte voor carport gelamineerd hout & plat en zadeldak gr. 2, onbehandeld, van planken 
Cubilis, 28 mm, bestaande uit 2 zijwanden, 1 rugwand, 1 frontwand + deur ..................... 600.0700.00.30

Ronde boog van gelamineerd hout
omwille van de stevigheid kan altijd maar een paal door een ronde boog worden verwisseld.
voor carport gelamineerd hout & plat en zadeldak .............................................. 600.0100.00.00

Accessoires carports

Set H-ankers Set H-ankers

Wandelement voor Optima + bergruimte/fi etsenhok

Ronde boog van gelamineerd hout

Zijwand voor carports van gelami-
neerd hout van planken Cubilis

Carportopslagruimt voor carports van 
gelamineerd hout van planken Cubilis

* beschermt uw carport direct na de montage. 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde carports tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 129.
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Zwembaden
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Meer verfrissing.
Meer beweging.
Meer tevreden.

In mijn badkuip ben ik de kapitein. In mijn zwem-
bad ben ik de koning te rijk. Majesteitelijk trek ik 
mijn rondjes, wuif ik sierlijk naar de buurman die 
groen ziet van jaloezie. Ja, hier is het goed toeven! 
En het mooie ervan is: verkoeling in je eigen tuin 
kost geen vermogen. En nauwelijks moeite. Bij de 
massief houten zwembaden van WEKA heb je geen 
graafmachine of bulldozer nodig – hoewel je ze des-
gewenst ook half ingegraven kan plaatsen. In een 
mum van tijd geplaatst, vol laten lopen, kroon op:

Meer tevreden.
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Trinidad · 593.3131.00.14

 
593.3131.00.14

Het totaalpakket

· Wand: 45 mm planken
· Zwembadrand: 70 mm breed
· Watercapaciteit: 7,5 m3

· Met metalen hoekverbindingen
· Uitrusting: complete set met vlies om onder folie te leggen, 
 zwembadfolie 0,6 mm dik, inhangbare fi lterinstallatie en overstaptrap

onder druk geïmpregneerd

Zwembad Trinidad

Binnen-Ø: 325 cm
Hoogte:  116 cm 

inhangbare
� lterinstallatie

overstap-trap

In het slimme totaalpakket, incl.:

voor een betere 
waterkwaliteit in uw 
zwembad van WEKA

stalen ladderbomen met 
witte polyestercoating 
& witte kunststof treden

De comfortabele 
totaalset Trinidad 
omvat vele accessoires 
voor onbekommerd 
zwemplezier!
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Capri · 593.4040.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

 
593.4040.00.00

· Wand: 45 mm planken
· Zwembadrand: 70 mm breed,
· Watercapaciteit: 11,4 m3

· Met metalen hoekverbindingen
· Uitrusting: vlies om onder folie te leggen, zwembadfolie 0,6 mm dik

onder druk geïmpregneerd

Zwembad Capri

Binnen-Ø: 397 cm
Hoogte:  116 cm 

 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde zwembaden tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 137.
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Korfu 2 · 594.4085.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Technische ruimte met accessoires · zie pagina 137

Inclusief permanente bescherming & veiligheid

Inclusief technische ruimte en houten trap, onder druk geïmpregneerd

Zwembad Korfu

· Wand: 45 mm planken
· Zwembadrand: 70 mm breed,
· Watercapaciteit: Korfu 1: 20,4 m3, Korfu 2: 25,6 m3

· Uitrusting: vlies om onder folie te leggen, zwembadfolie 0,6 mm dik, incl. technische ruimte 
 en houten trap, of als voordeelset incl. technische ruimte, houten trap & zandfi lterinstallatie MAXI
· Technische ruimte: hoog veiligheidsniveau wordt gewaarborgd door beschermkap voor de 
 pomp, veiligheidscontact op de deur en de elektrische verdeelkast, wanneer de technische 
 ruimte wordt geopend, wordt het pompsysteem helemaal van het net afgesloten
· Met metalen hoekverbindingen en 4 verzinkte metalen steunen voor een zo groot mogelijke 
 stabiliteit

houten trap
van bewezen 
WEKA-kwaliteit

technische ruimte
bergruimte met ingebouwde 
veiligheidsfunctie voor uw 
zwembad van WEKA

In het slimme totaalpakket, incl.:

houten trap technische ruimte

Zand� lterinstallatie MAXI

Of als voordeelset, incl.:
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Zonnedek met balustrade · verkrijgbaar als accessoire (tegen meerprijs)

Korfu 1 · 594.4070.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Korfu 2 · 594.4085.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Korfu 1

 
594.4070.00.00

 
594.4085.00.00

 
594.4070.00.10

 
594.4085.00.10

Korfu 2

Korfu 1 voordeelset
inclusief technische ruimte, houten trap 
en zandfi lterinstallatie MAXI

Hoogte: 116 cm 

Korfu 1
inclusief technische ruimte 
en houten trap

Korfu 2
inclusief technische ruimte
en houten trap

Korfu 2 spaarset
inclusief technische ruimte, houten trap 
en zandfi lterinstallatie MAXI

Hoogte: 116 cm 

 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde zwembaden tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 137.
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Korsika 1

Korsika 2

 
593.4050.00.00

 
593.5060.00.00

 
593.5060.00.10

 
593.4050.00.10

Korsika 1 · 593.4050.00.00 · foto van klant, inrichtingsvoorbeeld

Inclusief technische ruimte en houten trap, onder druk geïmpregneerd

Zwembad Korsika

· Wand: 45 mm planken
· Zwembadrand: 70 mm breed,
· Watercapaciteit: Korsika 1: 11,4 m3, Korsika 2: 18,2 m3

· Uitrusting: vlies om onder folie te leggen, zwembadfolie 0,6 mm dik, incl. technische ruimte 
 en houten trap, of als voordeelset incl. technische ruimte, houten trap & zandfi lterinstallatie MEDI
· Technische ruimte: hoog veiligheidsniveau wordt gewaarborgd door beschermkap voor de  
 pomp, veiligheids-contact op de deur en elektrische verdeelkast, wanneer de technische  
 ruimte wordt geopend, wordt het pompsysteem helemaal van het net afgesloten
· Met metalen hoekverbindingen

houten trap technische 
ruimte

In het slimme 
totaalpakket, incl.:

van bewezen 
WEKA-kwaliteit!

bergruimte met in-
gebouwde veilig-
heidsfunctie voor uw 
zwembad van WEKA

houten trap

zand� lterinstallatie MEDI

technische 
ruimte

 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. 

Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde zwembaden tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 137.

Korsika 1
inclusief technische 
ruimte en houten trap

Korsika 2
inclusief technische 
ruimte en houten trap

Korsika 2 spaarset
inclusief technische ruim-
te, houten trap en zand-
fi lterinstallatie MEDI

Binnen-Ø: 397 cm
Hoogte:  116 cm 

Binnen-Ø: 500 cm
Hoogte:  116 cm 

Manaus
Het elftal

van het jaar

Het elftal
van het jaar

Manaus
inclusief technische ruim-
te, houten trap en zand-
fi lterinstallatie MEDI

Of als 
voordeelset, incl.:
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215 cm

11
1 

cm

242 cm
13

9 
cm

Zonnedek A: voor Korsika 1 & Korfu 1 + 2, zonnedek B: voor Korsika 2

Afdekhoes

Onderhoudsset “DeLuxe” 

Bodemreinigingsset

Warmteafdekking

Toprail

Zandfi lterinstallatie MEDI

Overstaptrap

Tegenstroominstallatie

Inhangtrap

Onderwaterschijnwerper

Zandfi lterinstallatie MAXI

Zand� lterinstallatie MEDI*
compleet met fi lterhouder van kunststof en 4-wegomschakelklep incl. manometer en vulopening, 
krachtige fi lterpomp, compleet gemonteerd op fi lterplaat, nominale spanning 230 volt, diameter 
reservoir 300 mm, hoeveelheid zand 25 kg, pompvermogen ca. 4 m3, incl. kwartszand en monta-
gehandleiding (installatie kan alleen in de technische ruimte worden gebruikt)
voor Capri + Korsika .............................................................................................. 590.0102.10.00

Zand� lterinstallatie MAXI*
compleet met fi lterhouder van kunststof en 4-wegomschakelklep incl. manometer en vulopening, 
krachtige fi lterpomp, compleet gemonteerd op fi lterplaat, nominale spanning 230 volt, diameter 
reservoir 520 mm, hoeveelheid zand 75 kg, pompvermogen ca. 10 m3, incl. kwartszand en montage-
handleiding, incl. voorfi lter (installatie kan alleen in de technische ruimte worden gebruikt).
voor Korfu ............................................................................................................... 590.0102.20.00

Onderhoud
Onderhoudsset “DeLuxe” startpakket 
1 kg chloor om het water te desinfecteren, 1 l algicide ter voorkoming van algen, 1 l pH-Minus om de pH-waarde te 
verlagen, 1 tester pH/chloor voor het meten van de pH-waarde, is bedoeld voor doelgericht wateronderhoud met
een goed afgestemde chemische reiniging .................................................................. 590.0109.10.00

Bodemreinigingsset 
voor alle maten, bestaande uit: bodemzuiger, 
slang 7,5 m en 2x slangklemmen ................................................................................. 590.0107.10.00

Hoezen
Afdekhoes 
Materiaal PEB, met versterkt weefsel en goed bestand tegen scheuren, bovenzijde groen, 
onderzijde zwart, ingewerkte ogen en spankoord
voor Trinidad ........................................................................................................... 590.0105.07.00
voor Capri + Korsika 1  .......................................................................................... 590.0105.01.00
voor Korsika 2  ........................................................................................................ 590.0105.02.00
voor Korfu 1  ........................................................................................................... 590.0105.05.00
voor Korfu 2  ........................................................................................................... 590.0105.06.00

Warmteafdekking 
uv-gestabiliseerde PE-folie met luchtkamers in de kleur blauw, foliedikte 380 µ; door het solar-eff ect 
kan een extra opwarming van het zwembadwater worden bereikt
voor Capri + Korsika 1  .......................................................................................... 590.0110.01.00
voor Korsika 2  ........................................................................................................ 590.0110.02.00
voor Korfu 1  ........................................................................................................... 590.0110.05.00
voor Korfu 2  ........................................................................................................... 590.0110.06.00

Onderwaterschijnwerper
12V / 19W, LED-techniek, bestaande uit voedingseenheid 
bevestigingsmagneet en LED-lampen ..................................................................... 590.0203.00.01

Tegenstroominstallatie
handige, zeer voordelige en betrouwbare installatie om in het water te hangen, geschikt voor in-
bouw achteraf; zwenkbare sproeier Ø 28 mm; watercapaciteit ca. 21 m3/u; uitstroomsnelheid ca. 
0,8 m/s (montage door elektricien) ........................................................................... 590.0201.00.10

Zonnedek
45 mm dikke, onder druk geïmpregneerde massief houten planken, 28 mm dikke afdekking, 
inclusief geribbelde vloerplanken en balustrade van hout, recht of links te monteren
voor Korsika 1 + Korfu 1 + 2  ................................................................................. 593.4050.20.02
voor Korsika 2  ........................................................................................................ 593.5060.20.02

Trappen
Overstaptrap 
voor een badhoogte van 120 cm, stalen ladderbomen met witte polyester coating, met 4 vier 
witte kunststof treden, belastbaar tot 120 kg .......................................................... 590.0106.11.00

Inhangtrap 
Uitvoering in roestvrij staal met 3 treden .................................................................. 590.0106.20.00

Toprail
voor Trinidad ........................................................................................................... 593.3131.30.00
voor Capri + Korsika 1  .......................................................................................... 593.4040.30.00
voor Korsika 2  ........................................................................................................ 593.5050.30.00

Het elftal
van het jaar

Accessoires zwembaden

*De zandfi lterinstallaties MEDI en MAXI worden incl. aansluitkabel voor 230 V geleverd. Alle elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

A: B:
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Kinderspeeltoestellen
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Meer avontuur.
Meer plezier.
Meer tevreden.

Als het om de veiligheid van speeltoestellen gaat, is 
het uit met de pret: alle onderdelen van de serie kin-
derspeeltoestellen RED POINT zijn gemaakt van 
hoogwaardig materiaal, voldoen aan de hoogste kwa-
liteitseisen en hebben grotendeels het TÜV-keurmerk 
(DIN EN 71-8 | Veiligheid voor speeltoestellen in en om 
het huis). Want wat moeten de rakkertjes zijn? Juist:
Meer tevreden.

· Onbehandeld hout voor een individuele kleurafwer- 
 king (Zorg ervoor dat u een milieuvriendelijke 
 lazuurverf gebruikt met weinig schadelijke stoff en!)
·  Hoogwaardige materialen, bijv. paalverbindingen 
 van gepoedercoat metaal
·  Zichtbare schroefverbindingen met rode
 kunststof doppen
· Speeltorens met extra veiligheidshandgrepen
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Boomhut Mecki · 820.3001.00.00 · afb. met accessoires golvende glijbaan Wave (tegen meerprijs)

 
821.2001.00.00

 
820.3001.00.00

zonder veranda
820.3002.00.00

zonder terras
820.2001.00.00

 
820.4001.10.00

met veranda
820.3003.00.00

met terras
820.2002.00.00

Ieder huis is uniek!

Stuk voor stuk uniek en gemaakt van hout uit 
bossen met natuurlijke aanwas

Speeltoestellenserie Mecki

· Wand: 20 mm dikke, niet-gekantrechte planken
· Vloer: 19 mm gekantrechte planken als vloerplanken
· Dak: 19 mm dik dakbeschot, accessoires: dakshingles p. 77
· Deur: 
 Mecki avonturenhuis: enkele deur B 55 x H 135 cm met rustieke  
 houten grendel
· Ramen: 
 Mecki avonturenhuis: 1 vast raam van kunststofglas   
 B 56 x H 76 cm in zowel de voorwand als de rechter zijwand
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Hoogte: 140 cm

Speelhuisje Mecki
zonder vloer

Hoogte: 212 cm

Avonturenhuis Mecki
incl. 1 deur, 2 ramen, luifel 
op ronde palen en vloer

Hoogte vanaf 
het platform: 150 cm
Totale hoogte:  350 cm

Boomhut Mecki
incl. plankier 300 cm, terras,
1 deuropening en 2 ramen

Hoogte: 212 cm

Avonturentoren Mecki
incl. rovershol, uitzichts-
platform met balustrade en ladder 
+ golvende glijbaan Wave

Hoogte: 230 cm

Schommel Mecki
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Avonturentoren Mecki · 820.4001.10.00 Speelhuisje Mecki · 820.3002.00.00

Avonturenhuis Mecki · 820.2001.00.00 Avonturenhuis Mecki · 820.2002.00.00

Schommel Mecki · 821.2001.00.00

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde speeltoestellen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 147.
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816.1001.00.00

 
816.1002.00.00

Voordeelset incl. 
zandbak en golvende 
glijbaan Wave
816.1002.00.02

 
815.1212.00.00

Speelhuis Chris · 815.1212.00.00 

Woody voordeelset inclusief golvende glijbaan Wave · 816.1002.00.02

Speeltoren Micky & Woody

Speelhuis Chris

· Wand: 14 mm dikke planken
· Dakbedekking: dak van doek
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen
· Zonder vloer

· Platformvloer: 19 mm dikke gekantrechte planken
· Dak: 19 mm dik dakbeschot 
 (zonder dakbekleding, accessoires: dakshingles p. 77)
· Palen: 66 x 66 mm
· Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
· Ladder kan links of rechts worden gemonteerd
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Speelhuis Chris
2 raamopeningen, 1 deuropening, 
Dakbedekking: doek, zonder vloer

Totale hoogte: 132 cm

Micky
Plat dak, 
incl. zandbak

Totale hoogte: 299 cm

Woody
Zadeldak, 
incl. zandbak

Nokhoogte: 331 cm
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16
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160

Cave · 816.1005.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

Woody voordeelset inclusief golvende glijbaan Wave · 816.1002.00.02

 
816.1005.00.00

met veiligheidshandgrepen en afgeronde hoeken

Uitzichtsplatform Cave

· Vloer: 19 mm dikke gekantrechte planken
· Palen: 66 x 66 mm
· Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
· Variabele montage mogelijk voor de ladder
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Totale hoogte: 250 cm

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde speeltoestellen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 147.
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Funny 1 Funny 2

 
816.2001.00.00

 
816.2002.00.00

Funny 2 · 816.2002.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

met hoogwaardige schommels, afgeronde hoeken & handgrepen

Dubbele schommel Funny

· Palen: 90 x 90 mm, onbehandeld
· Platform en klimrek kunnen naar keuze links of rechts worden gemonteerd
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Hoogte platform: 245 cm Totale hoogte:  245 cm
Hoogte platform: 150 cm
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160

28
0 

 
815.1628.00.00

Hucky · 815.1628.00.00 · inrichtingsvoorbeeld

met veiligheidshandgrepen en afgeronde hoeken, incl. ladder

Avonturenspeelhuis Hucky

· Wand: 19 mm dikke planken
· Platformvloer: 19 mm gekantrechte planken
· Dak: 19 mm beschot (zonder dakbedekking, accessoires: dakshingles p. 77)
· Palen: 90 x 90 mm extra stevige constructie van massief, onbehandeld Scandinavisch vurenhout
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Totale hoogte:  323 cm
Hoogte platform: 150 cm

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde speeltoestellen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 147.
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Salvador

Pinto 1

 
815.1324.00.02

816.1003.00.00

816.1003.00.02

 
816.1004.00.00

Salvador · 815.1324.00.02

Pinto 2

met veiligheidshandgrepen en afgeronde hoeken, 
onder druk geïmpregneerd

met veiligheidshandgrepen en afgeronde hoeken

Avonturenhuis Salvador

Speeltoren Pinto

· Dak/wand: 14 mm beschot
· Platformvloer: 19 mm dikke gekantrechte planken
· Palen: 70 x 70 mm
· Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
· Variabele montage mogelijk voor de ladder
· Inclusief golvende glijbaan Wave

· Dak: scheurvast textiel
· Platformvloer: 19 mm dikke planken
· Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
· Variabele montage mogelijk voor de ladder
· Inclusief golvende glijbaan Wave (bij Pinto 1 variant 1 en Pinto 2)
· Oppervlak: onbehandeld, weervaste lazuurverf wordt aanbevolen

Nokhoogte:  332 cm
Hoogte zijwand:  113 cm

met ladder & golvende 
glijbaan Wave

Totale hoogte: 326 cm

Totale hoogte: 326 cm

Totale hoogte: 326 cm

met zandbak & ladder

met zandbak, ladder & 
golvende glijbaan Wave

met zandbak, ladder, 
golvende glijbaan Wave, 
klimwand & hangrek

Salvador
Het elftal

van het jaar

Het elftal
van het jaar
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Bevestigingsankers

Bekleding

Klimwand Golvende glijbaan Wave

Brug

Aanbouwschommel

Bevestigingsankers 
voor stabiele stand van de torens, lengte 52 cm
Set 1 bestaande uit 4 ankers  .................................................................................. 816.4009.00.01
Set 2 bestaande uit 6 ankers  .................................................................................. 816.4009.00.02

Brug
Verbindingselement, onbehandeld, massief hout, B 107 x D 164 x H 70 cm
voor Mickey & Woody en het uitzichtsplatform “Cave”  ..................................... 816.3004.00.00

Beschot
van massief hout, 19 mm, onbehandeld
voor uitzichtsplatform “Cave”  .............................................................................. 816.3005.00.00

Aanbouschommel met 2 schommels
voor Micky, Woody, Pinto 1 + 2   ........................................................................... 816.2003.00.00

Klimwand
van massief hout, 19 mm, onbehandeld  
inclusief 5 stenen van rood kunststof, met TÜV-keurmerk  ..................................... 816.3002.00.00

Golvende glijbaan Wave
past bij alle WEKA-speeltorens, lengte ca. 300 cm, binnenbreedte ca. 30 cm, van rood kunststof, 
met TÜV-keurmerk ................................................................................................... 816.4001.00.00

Pinto 2 · 816.1004.00.00 

Accessoires kinderspeeltoestellen

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde speeltoestellen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 147.
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Nog meer zin in 
ontspanning met WEKA?

Ontdek dan nu pure wellness in onze actuele 
saunacatalogus! Met ons brede aanbod aan 
sauna's en infraroodcabines lukt het u vast en 
zeker om heerlijk te ontspannen en te relaxen.

Download nu de 
WEKA app voor iOS!

Download nu de 
WEKA app voor Android!

Ontdek alle ins en outs van het WEKA assortiment!

Met de nieuwe, gratis WEKA app komen onze producten in de catalogus nu al 
tot leven. Let op het groene smartphone-icoontje, open de WEKA app, start de 
scan-functie, scan de gewenste pagina in de catalogus en ontdek alle nieuwtjes! 

Meer informatie vindt u 
op de website van WEKA!

© Copyright WEKA Holzbau GmbH. Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 01/2014. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Geldig vanaf 01/2014 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus.

WEKA Holzbau GmbH · Postbus 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Telefoon +49 (0)395/42908-0 · info@weka-holzbau.com · www.weka-holzbau.com

De Weka app is alleen in het Duits beschikbaar.


