
Expert Edition
met polycarbonaat of glas

De Expert Edition is uitgevoerd met een extra 
sterke goot, wat het mogelijk maakt om 
veranda’s van grotere afmetingen op slechts 
twee staanders te laten rusten.

Een vrijer zicht en meer ruimte
Doordat uw veranda een staander minder heeft 
kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht. 
Daarnaast is de ruimte onder uw veranda 
flexibeler in te delen omdat u geen rekening 
hoeft te houden met een extra staander.

Polycarbonaat
Bij de Expert Edition kan er standaard 
gekozen worden uit twee soorten Polycarbonaat
dakbedekking; Polycarbonaat Helder of 
Polycarbonaat Opaal.  
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor Polycarbonaat  dakbedekking met 
specifieke eigenschappen; bijvoorbeeld 
hittewerende of extra heldere platen. 

Glazen dakbedekking
Door de extra sterke goot is het mogelijk om 
de Expert Edition op slechts twee staanders te 
laten rusten, wat zorgt voor een vrij en ruimtelijk 
uitzicht. 
Door het heldere glas creëert u een mooie licht 
inval, waardoor de toch al ruime Expert Edition 
veranda nog ruimtelijker zal overkomen. 
Daarnaast zorgt de glazen dakbedekking voor 
een strakke en luxueuze uitstraling.
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor hittewerend glas of mat glas.

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
8 mm of 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar
Bij 10 mm glas mogelijk

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 |
Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007

Glasschuifswanden
met 8 mm of 10 mm panelen

Gardendreams heeft een eigen 
glasschuifwandsysteem ontwikkeld. 
Dit stijlvolle systeem geeft u een volledig 
transparante doorkijk naar buiten. 

Het glasschuifwandsysteem bestaat uit 
meerdere glaspanelen die afzonderlijk van 
elkaar te verschuiven zijn op een rail met wielen. 
Dit flexibele weer- en windbeschermings-
systeem kent een unieke platte onderrail. Deze 
zorgt voor een nagenoeg drempelvrije 
doorgang. 

Houdt warmte vast
De glazen wanden houden de warmte langer 
onder uw overkapping en vergroten uw 
comfort. Door de overlapping van de 
verschillende glaspanelen is er een aangename 
permanente ventilatie onder uw overkapping.

Afsluitbaar
Het grote voordeel van het 10 mm 
glasschuifwandsysteem is dat deze voorzien 
is van een slot, waardoor u uw veranda kunt 
afsluiten. 
Een ander groot voordeel van de 10 mm 
glasschuifwanden is dat de maximale hoogte tot 
maar liefst 250 cm is! 

Compleet geleverd
Het complete glasschuifwandsysteem met 
bestaat uit paalprofielen, RVS handgrepen en 
een boven- en onderrail. De glasschuifwanden 
zijn verkrijgbaar tot een maximale hoogte van 
230 cm bij 8 mm glas en 250 cm bij 10 mm glas. 

DIN EN ISO 9001

Vier Seizoenen 
genieten van uw tuin

10
years

 G
ARANTIE . WARRANTY

G
ARANZIA .

 GARANTIE

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder | 
8 of 10 mm veiligheidsglas

Goot

Extra sterke GIGA goot

Staanders

11 x 11 cm

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 |

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007

1.919,-
EXPERT EDITION

Afmeting 300 x 200 cm

Vanaf 2.149,-
GLASSCHUIFWANDSYSTEEM

8 mm glas, afmeting: 250 cm

Vanaf

den Bleker Hout
www.dbhout.nl

Bernhardlaan 54-58
2421 CE Nieuwkoop  
Staan 10 showmodellen in grote Show hal

Zuidzijde 54
2411 RS Bodegraven
Staan 20 showmodellen kapschuren, veranda’s, 
buitenverblijven op groot showterrein van 10.000 m2



  

Expert Edition 
met polycarbonaat of glas 
 
De Expert Edition is uitgevoerd met een extra 
sterke goot, wat het mogelijk maakt om  
veranda’s van grotere afmetingen op slechts 
twee staanders te laten rusten.

 

Een vrijer zicht en meer ruimte 
Doordat uw veranda een staander minder heeft 
kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht.  
Daarnaast is de ruimte onder uw veranda  
flexibeler in te delen omdat u geen rekening 
hoeft te houden met een extra staander.

Polycarbonaat 
Bij de Expert Edition kan er standaard  
gekozen worden uit twee soorten Polycarbonaat 
dakbedekking; Polycarbonaat Helder of  
Polycarbonaat Opaal.   
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor Polycarbonaat  dakbedekking met  
specifieke eigenschappen; bijvoorbeeld  
hittewerende of extra heldere platen.  
 

Glazen dakbedekking 
Door de extra sterke goot is het mogelijk om 
de Expert Edition op slechts twee staanders te 
laten rusten, wat zorgt voor een vrij en ruimtelijk 
uitzicht.  
Door het heldere glas creëert u een mooie licht 
inval, waardoor de toch al ruime Expert Edition 
veranda nog ruimtelijker zal overkomen.  
Daarnaast zorgt de glazen dakbedekking voor 
een strakke en luxueuze uitstraling. 
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor hittewerend glas of mat glas.

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
8 mm of 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar
Bij 10 mm glas mogelijk

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 
Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007

Glasschuifswanden 
met 8 mm of 10 mm panelen 
 
Gardendreams heeft een eigen  
glasschuifwandsysteem ontwikkeld.  
Dit stijlvolle systeem geeft u een volledig 
transparante doorkijk naar buiten.  
 

   
Het glasschuifwandsysteem bestaat uit  
meerdere glaspanelen die afzonderlijk van  
elkaar te verschuiven zijn op een rail met wielen.  
Dit flexibele weer- en windbeschermings- 
systeem kent een unieke platte onderrail. Deze 
zorgt voor een nagenoeg drempelvrije  
doorgang.  
 

Houdt warmte vast 
De glazen wanden houden de warmte langer 
onder uw overkapping en vergroten uw  
comfort. Door de overlapping van de  
verschillende glaspanelen is er een aangename 
permanente ventilatie onder uw overkapping. 
 

Afsluitbaar 
Het grote voordeel van het 10 mm  
glasschuifwandsysteem is dat deze voorzien 
is van een slot, waardoor u uw veranda kunt 
afsluiten.  
Een ander groot voordeel van de 10 mm  
glasschuifwanden is dat de maximale hoogte tot 
maar liefst 250 cm is!  
 

Compleet geleverd 
Het complete glasschuifwandsysteem met  
bestaat uit paalprofielen, RVS handgrepen en 
een boven- en onderrail. De glasschuifwanden 
zijn verkrijgbaar tot een maximale hoogte van 
230 cm bij 8 mm glas en 250 cm bij 10 mm glas. 

DIN EN ISO 9001

Vier Seizoenen 
genieten van uw tuin

10
years
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ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder |  
8 of 10 mm veiligheidsglas

Goot

Extra sterke GIGA goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

  1.919,-
EXPERT EDITION

Afmeting 300 x 200 cm

Vanaf   2.149,-
GLASSCHUIFWANDSYSTEEM

8 mm glas, afmeting: 250 cm

Vanaf

den Bleker Hout
www.dbhout.nl 

Dakbedekking
8 mm dik veiligheidsglas

Goot
Moderne goot met 5 cm overstek

Staanders
11 x 11 cm

Standaard kleuren
Antraciet structuur RAL 7016 
Grijs structuur RAL 9007

Flatroof Edition  
met glas  
De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda 
uitgevoerd met een optisch plat dak en 22 cm 
hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate 
geschikt voor situaties waarin een veranda met 
standaard schuin dak niet gewenst is. 
  

Optisch plat dak 
De Flatroof Edition beschikt over een optisch 
plat dak. Het dak wordt in een minimale helling 
geplaatst, zodat eventueel water eenvoudig 
door de staanders afgevoerd kan worden.  
Om het dak heen wordt een robuuste boei  
geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.   
 

Keuze uit drie randkappen 
Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd 
met een moderne vlakke randkap met 5 cm 
overstek.   
Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een  
robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid 
om de veranda uit te rusten met een vlakke of 
ronde randkap met 22 cm overstek. 
 
Extra sterke goot 
De robuuste goot ziet er niet alleen sterk uit, 
maar is dat ook! Hierdoor kan de Flatroof Edition  
tot maar liefst 600 cm breedte opgebouwd 
worden, op slechts twee staanders. 
 

Aan uw woning of vrijstaand 
Het optisch platte dak maakt dat de elegante 
Flatroof Edition uiterst goed te combineren is 
met een moderne woning of bungalow.  Of u de 
veranda nu vrijstaand plaatst of bevestigd aan 
uw woning, de Flatroof Edition sluit naadloos 
aan op uw tuin wensen.

 

Schuifdak voor veranda’s  
Met een Gardendreams schuifdak gaat er 
letterlijk een wereld voor u open! Bij lekker 
weer optimaal genieten van de zon en de frisse 
buitenlucht. Wanneer de omstandigheden 
minder gunstig profiteren van beschutting. 
 
 

Er gaat een wereld voor u open 
Met het gepatenteerde schuifdak van  
Gardendreams gaat er letterlijk een wereld voor 
u open! Bij warm weer schuift u het dak open, 
zodat de warmte kan ontsnappen.  
 
Barbecueën  onder uw veranda, genieten van 
de zon of frisse lucht en droog zitten bij regen; 
uw veranda wordt nog functioneler en flexibeler 
met het schuifdak van Gardendreams. 
 

Polycarbonaat of glas 
Het schuifdak is zowel leverbaar met twee 
soorten Polycarbonaat dakplaten als met 
dakbedekking van glas. Bovendien is het tegen 
een meerprijs ook  mogelijk om te kiezen voor 
Polycarbonaat dakbedekking met hittewerende 
eigenschappen. Tevens is er de mogelijkheid te 
kiezen voor matglas en hittewerend glas. 
 

Compleet met veranda 
Het schuifdak is standaard compleet verkrijgbaar 
met een Legend Edition of Expert Edition met 
polycarbonaat en glazen dakbedekking.

Opbouwconstructie of losse banen 
Daarnaast is het mogelijk om het schuifdak ook 
op een bestaande veranda als complete opbouw  
constructie of als losse banen te plaatsen.

 

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder |  
8 of 10 mm veiligheidsglas

Goot
Extra sterke Superior goot

Staanders
15 x 22 cm

Standaard kleur
Antraciet structuur RAL 7016

Superior Edition  
met Polycarbonaat of glas  
De Superior Edition is een veranda met  
extreem hoge draagkrachten. Zo kan deze  
veranda opgebouwd worden tot een grootte 
van 7 meter breed en 6 meter diep, maar liefst 
42 m² op slechts twee staanders!

 
Dikkere liggers, goot en staanders 
Door de dikkere liggers, dikkere goot en dikkere 
staanders heeft deze veranda een gigantische 
draagkracht en een robuust uiterlijk. Naast dat 
de Superior Edition geschikt is voor woningen, is 
deze veranda ook uitermate geschikt voor  
horecaondernemingen en sportverenigingen. 
 

Polycarbonaat 
Standaard kan er gekozen worden uit twee 
soorten dakbedekking; Polycarbonaat Helder of 
Polycarbonaat Opaal.   
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor Polycarbonaat  dakbedekking met  
specifieke eigenschappen. 
 

Glas 
De glazen dakbedekking geeft de Superior 
Edition een extra exclusieve uitstraling en zorgt 
voor een maximale lichtinval. Afhankelijk van de 
afmeting is de Superior Edition uitgevoerd met 8 
mm of 10 mm dik veiligheidsglas.  
 

Optie mogelijkheden 
Voor de Superior Edition zijn diverse extra opties 
verkrijgbaar, zoals glasschuifwanden waarmee u 
beschermt bent tegen kou en regen. 
Tegen een meerprijs is het ook mogelijk om uw 
Supeior Edition veranda uit te laten voeren met 
hittewerende dakbedekking. 

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder | 
8 mm dik veiligheids glas

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 |  

Grijs structuur RAL 9007 

  3.165,-
FLATROOF EDITION

Versie C, afmeting 300 x 250 cm

Vanaf   4.499,-
SUPERIOR EDITION

AB 250 CM BREITE

Vanaf   1.829,-
SCHUIFDAK CONSTRUCTIE

Voor veranda: 300 x 250 cm

Vanaf



  

Expert Edition 
met polycarbonaat of glas 
 
De Expert Edition is uitgevoerd met een extra 
sterke goot, wat het mogelijk maakt om  
veranda’s van grotere afmetingen op slechts 
twee staanders te laten rusten.

 

Een vrijer zicht en meer ruimte 
Doordat uw veranda een staander minder heeft 
kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht.  
Daarnaast is de ruimte onder uw veranda  
flexibeler in te delen omdat u geen rekening 
hoeft te houden met een extra staander.

Polycarbonaat 
Bij de Expert Edition kan er standaard  
gekozen worden uit twee soorten Polycarbonaat 
dakbedekking; Polycarbonaat Helder of  
Polycarbonaat Opaal.   
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor Polycarbonaat  dakbedekking met  
specifieke eigenschappen; bijvoorbeeld  
hittewerende of extra heldere platen.  
 

Glazen dakbedekking 
Door de extra sterke goot is het mogelijk om 
de Expert Edition op slechts twee staanders te 
laten rusten, wat zorgt voor een vrij en ruimtelijk 
uitzicht.  
Door het heldere glas creëert u een mooie licht 
inval, waardoor de toch al ruime Expert Edition 
veranda nog ruimtelijker zal overkomen.  
Daarnaast zorgt de glazen dakbedekking voor 
een strakke en luxueuze uitstraling. 
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor hittewerend glas of mat glas.

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
8 mm of 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar
Bij 10 mm glas mogelijk

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 
Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007

Glasschuifswanden 
met 8 mm of 10 mm panelen 
 
Gardendreams heeft een eigen  
glasschuifwandsysteem ontwikkeld.  
Dit stijlvolle systeem geeft u een volledig 
transparante doorkijk naar buiten.  
 

   
Het glasschuifwandsysteem bestaat uit  
meerdere glaspanelen die afzonderlijk van  
elkaar te verschuiven zijn op een rail met wielen.  
Dit flexibele weer- en windbeschermings- 
systeem kent een unieke platte onderrail. Deze 
zorgt voor een nagenoeg drempelvrije  
doorgang.  
 

Houdt warmte vast 
De glazen wanden houden de warmte langer 
onder uw overkapping en vergroten uw  
comfort. Door de overlapping van de  
verschillende glaspanelen is er een aangename 
permanente ventilatie onder uw overkapping. 
 

Afsluitbaar 
Het grote voordeel van het 10 mm  
glasschuifwandsysteem is dat deze voorzien 
is van een slot, waardoor u uw veranda kunt 
afsluiten.  
Een ander groot voordeel van de 10 mm  
glasschuifwanden is dat de maximale hoogte tot 
maar liefst 250 cm is!  
 

Compleet geleverd 
Het complete glasschuifwandsysteem met  
bestaat uit paalprofielen, RVS handgrepen en 
een boven- en onderrail. De glasschuifwanden 
zijn verkrijgbaar tot een maximale hoogte van 
230 cm bij 8 mm glas en 250 cm bij 10 mm glas. 

DIN EN ISO 9001

Vier Seizoenen 
genieten van uw tuin

10
years
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ARANZIA .
 GARANTIE
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GLASSCHUIFWANDSYSTEEM

8 mm glas, afmeting: 250 cm

Vanaf

den Bleker Hout
www.dbhout.nl
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met polycarbonaat of glas 
 
De Expert Edition is uitgevoerd met een extra 
sterke goot, wat het mogelijk maakt om  
veranda’s van grotere afmetingen op slechts 
twee staanders te laten rusten.

 

Een vrijer zicht en meer ruimte 
Doordat uw veranda een staander minder heeft 
kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht.  
Daarnaast is de ruimte onder uw veranda  
flexibeler in te delen omdat u geen rekening 
hoeft te houden met een extra staander.

Polycarbonaat 
Bij de Expert Edition kan er standaard  
gekozen worden uit twee soorten Polycarbonaat 
dakbedekking; Polycarbonaat Helder of  
Polycarbonaat Opaal.   
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor Polycarbonaat  dakbedekking met  
specifieke eigenschappen; bijvoorbeeld  
hittewerende of extra heldere platen.  
 

Glazen dakbedekking 
Door de extra sterke goot is het mogelijk om 
de Expert Edition op slechts twee staanders te 
laten rusten, wat zorgt voor een vrij en ruimtelijk 
uitzicht.  
Door het heldere glas creëert u een mooie licht 
inval, waardoor de toch al ruime Expert Edition 
veranda nog ruimtelijker zal overkomen.  
Daarnaast zorgt de glazen dakbedekking voor 
een strakke en luxueuze uitstraling. 
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor hittewerend glas of mat glas.

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
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Afsluitbaar
Bij 10 mm glas mogelijk
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Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 
Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007

Glasschuifswanden 
met 8 mm of 10 mm panelen 
 
Gardendreams heeft een eigen  
glasschuifwandsysteem ontwikkeld.  
Dit stijlvolle systeem geeft u een volledig 
transparante doorkijk naar buiten.  
 

   
Het glasschuifwandsysteem bestaat uit  
meerdere glaspanelen die afzonderlijk van  
elkaar te verschuiven zijn op een rail met wielen.  
Dit flexibele weer- en windbeschermings- 
systeem kent een unieke platte onderrail. Deze 
zorgt voor een nagenoeg drempelvrije  
doorgang.  
 

Houdt warmte vast 
De glazen wanden houden de warmte langer 
onder uw overkapping en vergroten uw  
comfort. Door de overlapping van de  
verschillende glaspanelen is er een aangename 
permanente ventilatie onder uw overkapping. 
 

Afsluitbaar 
Het grote voordeel van het 10 mm  
glasschuifwandsysteem is dat deze voorzien 
is van een slot, waardoor u uw veranda kunt 
afsluiten.  
Een ander groot voordeel van de 10 mm  
glasschuifwanden is dat de maximale hoogte tot 
maar liefst 250 cm is!  
 

Compleet geleverd 
Het complete glasschuifwandsysteem met  
bestaat uit paalprofielen, RVS handgrepen en 
een boven- en onderrail. De glasschuifwanden 
zijn verkrijgbaar tot een maximale hoogte van 
230 cm bij 8 mm glas en 250 cm bij 10 mm glas. 
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