serres

PERSOONLIJKE SERVICE

ADVIES &

veranda’s

MAATWERK

“Met een leefserre geniet je
het hele jaar door van de tuin.”

vanaf 1.445 € incl.btw

systeem

ankerpunten

vanaf 2.595 € incl.btw

Serres op muur

Veranda’s

serretuin

Leefserres

vanaf 1.405 € incl.btw
Muur door de klant te voorzien.

Onze serres kunnen zowel op vaste bodem
als in losse grond verankerd worden
De fundering is een zelfdragende aluminium balk die op de vlakke grond geplaatst en verankerd wordt
d.m.v. L-proﬁelen (L40/40). Deze dienen niet met beton aangegoten te worden.
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Vragen? Bel Tom: 0477 62 76 34

PERSOONLIJKE SERVICE

ADVIES &

MAATWERK

1.485 €

Maxi serre
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3m09 x 4m57

aluminium

aluminium

dakvenster

2x

3x

enkele schuifdeur

1x

1x

sproeibuis

1x

1x

1x (3m80)

1x (4m57)

1x

1x

4mm ﬂoatglas

4mm ﬂoatglas

Onze service

Onze service

il 2020

15 apr

fundering

De deur en de dakramen kunnen zowel
in de voor-, achter- of zijkant geplaatst
worden. De dakramen kunnen in
4 standen geplaatst worden.
De schuifdeur is voorzien van
een dubbele afdichting.

zaaibak
automatische opener
glas

Onze serres zijn van eerste kwaliteit
aluminium en voorzien van inox bouten,
dus volledig onderhoudsvrij.

Optie

incl. btw

2m36 x 3m80

afmetingen

met

De serres zijn steeds voorzien van goten,
aﬂopen en een besproeiingssysteem. Zo
hebben ze ook een condensgoot met
afvoer naar buiten, wat zeer belangrijk
is om algenvorming te voorkomen.

1.850 €

incl. btw

Verhoging met 20 cm (+10%)

20cm

1.630 €

Totaal (incl. btw)

20cm

2.035 €

Totaal (incl. btw)

Aluminium gaat levenslang mee en is te lakken in alle mogelijke Ral-kleuren.
Het biedt een maximum aan zonlicht en warmte door onze smalle proﬁelen.

serretuin Onze serres kunnen zowel op vaste bodem
systeem als in losse grond verankerd worden

ankerpunten

Floatglas is 30% sterker dan gewoon tuinderglas

www.serretuin.be

