Kwaliteit
in topvorm
MADE IN AUSTRIA

Design, dat zich aan uw wensen aanpast
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Dependance CasaNova®, maat 3x4, Kleur: donkergrijs metallic
(met Alu-bodemframe, 2e deurvleugel, 2x voorbereiding voor buitenverlichting en twee glaselementen als toebehoor)
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BIOHORT
EDITORIAL

Uw tevredenheid
staat bij Biohort
voorop.

Geachte klant!
Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Onze
klanten waarderen in het bijzonder de lange levensduur en onderhoudsvrijheid
van onze opbergsystemen.
De tuinbergingen van Biohort hebben al meer dan 45 jaar hun waarde bewezen
bij duurzaam buitengebruik. Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed
geschoolde medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van geselecteerde leveranciers. Onze staalplaten komen van gerenommeerde staalfabrikanten uit Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse premium autofabrikanten
vertrouwen. Met een gerust geweten geven wij daarom 20 jaar garantie tegen
corrosie.
Doordacht design en de hoge Oostenrijkse kwaliteitsstandaard in de productie
maken producten, waarvan u decennia lang plezier zult hebben.
Dat garanderen wij persoonlijk.

Dr. Josef Priglinger
Directeur

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Directeur

SERVICE & KWALITEIT

HET
COMPLEETPAKKET VAN
BIOHORT
PRODUCTCONFIGURATOR
De Biohort 3D-Conﬁgurator visualiseert met
een paar klikken elk product inclusief de
individueel gewenste accessoires en berekent
tegelijkertijd de prijs. En dat is nog niet alles:
Met de praktische "augmented reality" functie
kunt u het product virtueel in uw tuin plaatsen
via smartphone of tablet.
www.biohort.com/nl/service/konﬁgurator

SERVICE

MONTAGESERVICE

FUNDAMENTINFORMATIE

Om ervoor te zorgen dat alles soepel
verloopt tijdens de uitvoering van
het project, zullen onze experts u
bij elke stap bijstaan. Per Email aan
casanova@biohort.at of telefonisch
op +43 7282 7788 0

De duidelijk geïllustreerde montage
instructies maken de zelfmontage
mogelijk. Desgewenst kunt u een
beroep doen op onze gespecialiseerde montagepartners om uw
CasaNova® professioneel op te
bouwen.

Stormbestendig, en waterdichtheid zijn belangrijke criteria, die bij
de keuze van een berging in acht
moeten worden genomen. Onze fundament-tips helpen u op weg. Meer
info op pag. 15 en onder
www.biohort.com/nl/service/
fundamenttips1/fundamenttips-voor-dependance-casanova
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CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic
(met Alu-bodemframe, 2e deurvleugel,
buitenverlichting en twee glaselementen als
toebehoor)

DESIGN, DAT ZICH AAN UW WENSEN
AANPAST
Of het gebuikt wordt als berging, werkplaats of als saunagebouw
– de geïsoleerde dependance CasaNova® bewijst unieke ﬂexibiliteit met zijn uitgebreide uitrustingsvarianten en past zich aan
uw wensen aan.

Of u nu op zoek bent naar functionele opslagruimte , een plaats
om uw planten te overwinteren of dat u zich een oase van rust
wilt creëren in de buitenlucht: Met de CasaNova® worden uw
wensen op een uniek kwaliteitsniveau vervuld.
Buitenkant

Meerdere coatings van de staalplaat
zorgt voor een hogere corrosieweerstand
25 µm polyamide ingebrande lak
5 µm primer
1 µm voorbehandeling
150 g/m2 vuurverzinkt
0,5 mm staalplaat
150 g/m2 vuurverzinkt
1 µm voorbehandeling
5 µm primer
15 µm polyester ingebrande lak

geïsoleerde zijwanden /deurelement
Sandwichelement van 40 mm met
kern van styropor (EPS W20)

Binnenzijde
4

BIOHORT
CASANOVA®

Met de innovatieve modulair gebouwde CasaNova® combineert
Biohort grotendeels vrije planning met de voordelen van een
prefab huis. De isolatie van de buitenwanden maakt het gebruik
van de dependance zelfs op koelere dagen mogelijk.

In tegenstelling tot eigenaars van houten bergingen, hoeft u uw
berging niet regelmatig te verven! De CasaNova® wordt volledig
uit vuurverzinkte staalplaten vervaardigd en garandeert hiermee
duurzaamheid en vrijheid van onderhoud.

HANDIGE IMPLEMENTATIE

PERFECT METALEN ONTWERP

Doordat Biohort de ontwikkeling en productie zelf doet , is zij
in staat om uw wensen te ondersteunen met een uitgebreid
aantal van services: Uw aanspreekpartner staat u bij de planning
ter zijde. Hij geeft u belangrijke informatie over het benodigde
fundament en brengt u graag in contact met een door Biohort
opgeleid montageteam, indien u uw Casanova® niet zelf wilt
opbouwen.

Met zijn harmonieuze lijnen maakt de CasaNova® al van veraf
indruk. Bij nader onderzoek verrast het mooie oppervlak dankzij
de hoogwaardige polyamide gebrandlakte staalplaten met een
aangenaam warm gevoel. Deze perfecte combinatie maakt het
tot een functioneel en mooi design.
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INDIVIDUEEL PLANBAAR
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GROOTTE / MAAT
3x4

3x3

3x4

3x5

3x6

4x2

4x3

4x5

4x6

zonder
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REGENPIJP
Voorkant

Achterkant

+
Add-On

Stuklijst tonen
Prijs Incl. 20% btw.

INDIVIDUEEL
PLANBAAR
De CasaNova® is een decoratieve blikvanger in elke omgeving:
gladde oppervlakken, een beperkt aantal zichtbare schroeven
en zachte contouren zorgen voor een onvergelijkbaar elegant
uiterlijk. Met negen grootten en drie kleuren is het geschikt voor
iedere standplaats.

Dankzij het modulaire ontwerp zijn er geen grenzen voor uw
wensen. De poort, deuren en ramen kunnen vrij naar uw wens
worden geplaatst. Zo wordt uw droom van een eigen tuinberging
werkelijkheid!

KLEUREN

zilver metallic

kwartsgrijs metallic

donkergrijs metallic

Biohort Online Product Conﬁgurator met AR-functie
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CASANOVA®
CONFIGURATOR

GROOTTEN (CM, BUITENMAAT INCL. DAKOVERSTEK)

Deuropening:
Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 95 x 200 cm (B x H)
Dubbele deur: 187 x 200 cm (B x H)
De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.

CasaNova®
3 x 4 kwartsgrijs metallic
(met Alu-bodemframe,
Alu-bodemplaat en
draaikiepraam)

CasaNova® 3 x 5 donkergrijs metallic
(met Glaselement)

530

330

TIP: Deurposities
zijn vrij conﬁgureerbaar aan alle
zijden

530

430

CasaNova®
3 x 3 zilver metallic
(met Alu-bodemframe en glaselement)

4x5

430

4x4

330

3x4

3x6

3x5

630

3x3

430

430

330

330

430

4x2

630

3x2

330

430
230

230

330

4x6

CasaNova®
3 x 3 donkergrijs metallic
(met 2e deurvleugel, Alu-bodemframe en
twee glaselementen)

CasaNova®
3 x 3 zilver metallic
(met 2e deurvleugel, Alu-bodemframe en
Alu-bodemplaat)

CasaNova® 3 x 5 donkergrijs metallic
(met sectionaal roldeur, extra deur en
draaikiepraam)
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Fabriek in Neufelden

Verpakking

CONCENTRATIE TOT IN DE PUNTJES
De uitstekende reputatie van onze producten hebben wij te danken aan een superieur ontwerp, overtuigende kwaliteit en compromisloze service. Op basis van dit hoge niveau en onze productie knowhow hebben we ons potentieel verder benut en de CasaNova®
ontwikkeld: Een dependance dat met functionele wandelementen en ﬂexibel plug-in systeem de nodige vrijheid biedt voor
individueel ontwerp.

BEWUSTE SPECIALISATIE
Biohort heeft zich vanaf het begin gericht op het produceren van
opbergmogelijkheden van hoogwaardig 0,5mm-staal en hiermee
zo een superieure productie knowhow opgebouwd. Speciaal
voor de op maat gemaakte productie van de CasaNova® bouwde
Biohort een aparte productielijn afgestemd op de speciﬁeke
wensen van elke klant.

ZEER GEMOTIVEERD
Ons dynamisch gestructureerd productieproces maakt het
mogelijk om levertijden tussen 4 en 6 weken te garanderen.
De levering zelf gebeurd door een vrachtwagen met kraan. De
volledige geïllustreerde montagehandleiding maakt het voor
twee personen mogelijk dit complexe huis binnen een dag op

8

te bouwen. Desgewenst kan als alternatief een gespecialiseerd
montageteam gevraagd worden de dependance op te bouwen.

PERFECTE LEVERING
Ons distributieteam bereidt de pakketten voor in overeenstemming met de bestelling van de klant en alle componenten
worden voor verzending nogmaals grondig gecontroleerd. De
op maat gemaakte transportkisten zorgen voor een schadevrije
levering van uw CasaNova® en zorgen ervoor dat de montage
meteen kan beginnen.
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CASANOVA®
MEERWAARDE

KLEINE DETAILS MET
GROTE MEERWAARDE

VEILIGHEID OP HOOG NIVEAU

Beplanting van het dak mogelijk
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Veel meer details garanderen langdurig
plezier met de CasaNova®: De hoogwaardige gasveer van een gecertiﬁceerde
leverancier uit de auto-industrie dempt
de beweging van de deur. U kunt het 360°
Acrylglas (basisuitrusting) rondom aan 2
kanten openen voor ventilatie. De oprijplaat
zorgt voor een schokvrij, comfortabel in en
uitrijden met grote apparaten.
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Tuinbergingen zijn vaak in het zicht van
onwelkome gasten. Het bouwen van alleen
maar een bijzonder stabiele deur was
daarom niet voldoende voor de designers
bij Biohort. Daarom hebben ze deze deur
uitgerust met een hoogwaardige roestvrijstalen deurgreep en een standaard

COMFORTABELE FUNCTIES

m

Schuifraam in het dakraam

R

De losse wandelementen zijn aan de lange
zijde van een tand en groefverbinding
voorzien. Dit garandeert enerzijds absolute
wind- en waterbestendigheid. Anderzijds
verhindert de verlijming over de gehele
groefzijde de vorming van koudebruggen
tussen de geïsoleerde wandelementen.
Dankzij de nauwkeurig gesneden EPS
W20-Kern van geëxpandeerd polystyreen
bereiken ze een U-waarde van 0,76W/m2K
(isolatiewaarde van een holle geperforeerde
baksteen van 35 cm). Voor extra warmte
raden wij u aan ook het dak te voorzien
van XPS-Styroporplaten (verkrijgbaar bij
iedere bouwmarkt) en tevens te kiezen voor
dubbel acrylglas.

MULTIFUNCTIONEEL DAK
Het dak bestaat uit een 3 laag multiplex
(houten) plafond (sterkte: 22 mm), dat
op de dakdragers gemonteerd wordt.
Het zichtbare houten plafond aan de
binnenkant regelt de luchtvochtigheid
dankzij zijn hygroscopische aard. Aan de
buitenkant wordt het houten dak voorzien
van een hoogwaardige UV-bestendige
EPDM-folie (sterkte: 1,52 mm) . Omdat de
folie ook bestand is tegen wortels, kan het
dak volledig worden beplant (tot 215 kg/
m2). De soepele afvoer van het regenwater
wordt gegarandeerd door twee waterdichte
dakgoten.

GU

AA

DOORLOPENDE WAND- EN
DEURISOLATIE

cilinderslot. Dit laatste wordt zelfs erkend
door verzekeringsmaatschappijen. De
hoogte van het acrylglas verhindert nieuwsgierige blikken naar binnen maar zorgt wel
voor voldoende licht.

IN

Onze technici doen er alles aan om uw tuin
beleving te verbeteren. Het zit hem in de
details die u in eerste instantie niet opvallen
maar die u, na verloop van tijd als eigenaar
van een CasaNova® niet meer wilt missen.

roestvrij stalen deurgarnituur

REER

B
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CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic
(met aluminium bodemframe, 2e deurvleugel,
twee glaselementen, buitenverlichting en sauna
als accessoires)

INTELLIGENTE ELEMENTEN
De wandelementen zorgen ervoor dat u uw dependance aan uw wensen kunt aanpassen. Hierbij kunt u gebruik maken van de
verschillende functionele - en ontwerpelementen. Met de elegante buitenverlichting geeft u nog meer ﬂair aan uw CasaNova®.

EXTRA DEUR

2E DEURVLEUGEL

De praktische zij-ingang kan aan alle zijden van de CasaNova®
worden ingebouwd. Het wandelement wordt compleet geleverd
met roestvrijstalen deurgreep, standaard cilinderslot, gasveer en
drempel. De draairichting kunt u zelf bepalen.

Met behulp van een 2e deurvleugel kunt u een opening creëren
van 187 cm. Hiermee vergemakkelijkt u het in- en uitrijden met
grotere apparaten. Door de 3-voudige vergrendeling zorgt de 2e
deurvleugel niet alleen voor extra comfort maar ook voor extra
zekerheid.
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CASANOVA®
ACCESSOIRES

DUBBEL GLAS

DRAAIKIEPRAAM

Voor een optimale isolatie is het acrylglas
ook in dubbelglas verkrijgbaar. (Let op:
geen ventilatiemogelijkheid meer!)

Het compleet voorgemonteerde wandelement is voorzien van een isoleerglaselement (83 x 65 cm is de grootte van het
frame van het raam) dat zorgt voor meer
daglicht en ventilatie.

GLASELEMENT TOT OP DE
BODEM

GLAZEN DEUR

Het brengt meer licht en gezelligheid.
Het zijwandelement met een oppervlakte
van 83 x 181 cm isoleerglas (B x H) kan
naar keuze verlengd worden met meer
elementen.

Deuren gemaakt van isolerend glas maken
uw CasaNova bijzonder uitnodigend en
overspoelen het met daglicht. Zo kunt u
ook van binnenuit optimaal genieten van
het idyllische van de tuin. Een tweede
deurvleugel is mogelijk.

BUITENVERLICHTING

ALU-BODEMFRAME

SECTIONAAL ROLDEUR

De optionele buitenverlichting zorgt voor
een sfeervolle indruk: De uitsparingen (Ø
6,8 cm) kunnen aan alle zijden onder de
dakrand worden geplaatst waardoor
het mogelijk is twee tot zes spots in te
bouwen (afhankelijk van de grootte van
de dependance). De spots zijn bij levering
niet inbegrepen.

Hoge stabiliteit zonder betonfundering het bodemframe zorgt voor een stabiele
ondergrond indien u de dependance wilt
plaatsen op een ondergrond van kiezelsteen of op een betonpuntfundament. Het
alu-bodemframe heeft u ook nodig indien
u gebruik wilt maken van de Alu-bodemplaat.

De Hörmann-deur kan i.p.v. de standaarddeur aan de voorkant of achterkant
worden ingebouwd. Opening: 236 x 200 cm
(B x H). Verkrijgbaar voor alle CasaNova®
modellen behalve voor de maten 3 x 2
m en 4 x 2 m. De 42 mm dikke lamellen
bieden de beste stabiliteit en warmte-isolatie. Optioneel verkrijgbaar is de electrische aandrijving met afstandsbediening
(niet voor de CasaNova® 3 x 3 m).
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CasaNova® 3x4, donkergrijs metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat
2e deurvleugel, buitenverlichting en twee
glaselementen als toebehoor)

DE BINNENUITVOERING DIE ALLE
WENSEN VERVULT
Door de vrije keuze van raam en deurelementen , biedt de CasaNova® vele gebruiksmogelijkheden . Deze veelzijdigheid vindt u ook
terug bij de vele accessoires van Biohort – van praktische opbergmogelijkheden tot een complete sauna!

SAUNAMODULE
Met het Biohort Thermarium in 5-hoek-uitvoering gaat uw droom
van een eigen sauna in vervulling. De oppervlakte van 200 x 200
cm (binnenmaat: 180 x 180 cm) biedt genoeg plaats voor twee
personen. De 6 kW sauna-oven zorgt voor de nodige warmte die
met een gebruiksvriendelijke thermostaat besturing gemakkelijk
geregeld kan worden. Scandinavisch dennenhout zorgt voor het
originele Finse saunakarakter. Het Thermarium is uitgerust met
saunaoven, hoekverlichting, comfort-ligbedden,zandloper, thermometer en een compleet opgiet-pakket. Zodat een saunagenot
niets meer in de weg staat!
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CASANOVA®
ACCESSOIRES

HAKENSET

SCHAPPENSYSTEEM

De set bestaat uit een combi, steel- en
schephaak en wandrails die tussen 2
schapstaanders wordt ingehangen.

De schapstaanders worden met de
Alu-steunen aan de wand gemonteerd. De
schappen (diepte: 24,5 resp. 43 cm) kunt u
op de door u gewenste hoogte inhangen.

KLAPTAFEL

ALU-BODEMPLAAT

Zo heeft u snel een stabiele werkplek ter
grootte van 96 x 57,5 cm (B x D): Éénvoudig
tussen 2 schapstaanders monteren. Indien
u er geen gebruik van maakt, kunt u hem
snel weer naar beneden klappen.

Snel éénvoudig te monteren, hoogwaardig
en stabiel. De Alu-ribbelplaat bestaat
uit meerdere platen en verbindingselementen. Voor een optimale montage is het
Alu-bodemframe noodzakelijk.

ELECTRO-MONTAGEPANEEL

DAKSTAANDER WIT

FIETSHOUDER “BikeMax“

Verbergt de kabels en zorgt voor
éénvoudige montage van schakelaars
en stopcontacten. Tegen meerkosten
ook in de kleur van de binnenkant van
de dependance te verkrijgen.

De dakstaander in de kleur van het interieur laat uw CasaNova® er nog eleganter
uitzien. Dit is zinvol als u uw CasaNova®
niet alleen als opslagruimte wilt gebruiken.
Zo ziet de binnenruimte er vriendelijker en
huiselijker uit.

De ophanghaken zijn 11-voudig verstelbaar
en geschikt voor alle ﬁetsen. In de
„BikeMax“ is bovendien een sluitoog voor
ﬁetssloten geïntegreerd.
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TECHNISCHE DATA
Grootte/ Basisafmeting
Maat
buiten
(m)
3x2
3x3
3x4
3x5
3x6
4x2
4x4

Buitenmaat incl.
dakoversteek

Binnenafmetingen
(zonder steunen)

Fundamentmaat Gewicht draairichting
B x D (cm)
(ca. kg)

EAN-Code

B x D (cm)

B x D x H (cm)

B x D x H (cm)

zilver metallic

kwartsgrijs metallic

donkergrijs metallic

300 x 200

330 x 230 x 250

292 x 192 x 229

304 x 204

510

rechts

9003414 51010 4

9003414 53010 2

9003414 52010 3

300 x 200

330 x 230 x 250

292 x 192 x 229

304 x 204

510

links

9003414 51014 2

9003414 53014 0

9003414 52014 1

300 x 300

330 x 330 x 250

292 x 292 x 229

304 x 304

630

rechts

9003414 51011 1

9003414 53011 9

9003414 52011 0

300 x 300

330 x 330 x 250

292 x 292 x 229

304 x 304

630

links

9003414 51015 9

9003414 53015 7

9003414 52015 8

300 x 400

330 x 430 x 250

292 x 392 x 229

304 x 404

750

rechts

9003414 51012 8

9003414 53012 6

9003414 52012 7

300 x 400

330 x 430 x 250

292 x 392 x 229

304 x 404

750

links

9003414 51016 6

9003414 53016 4

9003414 52016 5

300 x 500

330 x 530 x 250

292 x 492 x 229

304 x 504

870

rechts

9003414 51013 5

9003414 53013 3

9003414 52013 4

300 x 500

330 x 530 x 250

292 x 492 x 229

304 x 504

870

links

9003414 51017 3

9003414 53017 1

9003414 52017 2

300 x 600

330 x 630 x 250

292 x 592 x 229

304 x 604

990

rechts

9003414 51018 0

9003414 53018 8

9003414 52018 9

300 x 600

330 x 630 x 250

292 x 592 x 229

304 x 604

990

links

9003414 51019 7

9003414 53019 5

9003414 52019 6

400 x 200

430 x 230 x 250

392 x 192 x 224

404 x 204

650

rechts

9003414 51020 3

9003414 53020 1

9003414 52020 2

400 x 200

430 x 230 x 250

392 x 192 x 224

404 x 204

650

links

9003414 51024 1

9003414 53024 9

9003414 52024 0

400 x 400

430 x 430 x 250

392 x 392 x 224

404 x 404

890

rechts

9003414 51022 7

9003414 53022 5

9003414 52022 6

400 x 400

430 x 430 x 250

392 x 392 x 224

404 x 404

890

links

9003414 51026 5

9003414 53026 3

9003414 52026 4

400 x 500

430 x 530 x 250

392 x 492 x 224

404 x 504

1010

rechts

9003414 51023 4

9003414 53023 2

9003414 52023 3

400 x 500

430 x 530 x 250

392 x 492 x 224

404 x 504

1010

links

9003414 51027 2

9003414 53027 0

9003414 52027 1

400 x 600

430 x 630 x 250

392 x 592 x 224

404 x 604

1130

rechts

9003414 51028 9

9003414 53028 7

9003414 52028 8

400 x 600

430 x 630 x 250

392 x 592 x 224

404 x 604

1130

links

9003414 51029 6

9003414 53029 4

9003414 52029 5

rechts

9003414 51041 8

9003414 53041 6

9003414 52041 7

links

9003414 51045 6

9003414 53045 4

9003414 52045 5

rechts

9003414 51039 5

9003414530393

9003414 52039 4

links

9003414 51040 1

9003414530409

9003414 52040 0

rechts

9003414 51051 7

9003414 53051 5

9003414 52051 6

links

9003414 51055 5

9003414 53055 3

9003414 52055 4

rechts

9003414 51031 9

9003414 53031 7

9003414 52031 8

links

9003414 51035 7

9003414 53035 5

9003414 52035 6

9003414 51038 8

9003414 53038 6

9003414 52038 7

4x5
4x6

Deuren en vensters
2e deurvleugel
optioneel: Inbouw aan de zijde mogelijk (behalve bij grootte 3x2 en 4x2)
Glazen deur (standaard deur)
Kan aanvullend worden besteld of in plaats van de standaard deur.
Glazen deur (2e deurvleugel)
optioneel: Inbouw aan de zijde mogelijk (behalve bij grootte 3x2 en 4x2)
Extra deur
Aluminium Draaikiepraam
Glaselement
gecoate dakstaanders
accessoires
Sectionaal roldeur
(standaard deur niet
van toepassing)
Oprijplaat

voor grootte

Uitvoering

EAN-code

3x3-3x6|4x4-4x6

Zilver zonder electr. aandrijving

9003414 50051 8

3x4-3x6|4x4-4x6

Zilver met electr. aandrijving**

9003414 50055 6
9003414 50090 7

voor dubbele deur

9003414 50092 1

voor sectionaal roldeur
1-stuk-verpakking

9003414 50085 3

Fietshouder
„bikeMax“

voor alle grootten/maten

2-stuk-verpakking

9003414 50086 0

Schapstaander

voor alle grootten/maten

2-stuk-verpakking

9003414 50082 2

3x3-3x6|4x4-4x6

99 cm breedte

9003414 50087 7

voor alle grootten (in de hoek)

93 cm breedte

9003414 50097 6

24,5 x 99 cm, 2-stuk-verpakking

9003414 50088 4

Hakenset

3x3-3x6|4x4-4x6
Schappen
voor alle grootten (in de hoek)
Klaptafel
ElectroMontagepaneel
Saunamodule

Voorbereid voor
buitenverlichting

3x3-3x6|4x4-4x6
voor alle grootten/maten

43,5 x 99 cm, 2-stuk-verpakking

9003414 50089 1

24,5 x 93 cm, 2-stuk-verpakking

9003414 50098 3

43,5 x 93 cm, 2-stuk-verpakking

9003414 50099 0

96 x 57,5 cm

9003414 50080 8

ongecoat

9003414 50083 9

gecoat

9003414 50084 6

scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend)

9003414 50250 5

scharnierpositie links (linksdraaiend)

9003414 50150 8

2 m zijde

2 uitsparingen (Ø 6,8 cm)

9003414 50042 6

3 m zijde

3 uitsparingen (Ø 6,8 cm)

9003414 50043 3

4 m zijde

4 uitsparingen (Ø 6,8 cm)

9003414 50044 0

5 m zijde

5 uitsparingen (Ø 6,8 cm)

9003414 50045 7

6 m zijde

6 uitsparingen (Ø 6,8 cm)

9003414 50046 4

3x3-3x6|4x4-4x6

Accessoires

Alu-bodemframe

Alu-bodemplaat

Acrylglas lichtband dubbel glas

voor grootte

EAN-Code

EAN-Code

EAN-Code

3x2

9003414 50010 5

9003414 50030 3

9003414 50021 1

3x3

9003414 50011 2

9003414 50031 0

9003414 50022 8

3x4

9003414 50012 9

9003414 50032 7

9003414 50023 5

3x5

9003414 50013 6

9003414 50033 4

9003414 50024 2

3x6

9003414 50014 3

9003414 50034 1

9003414 50025 9

4x2

9003414 50015 0

9003414 50035 8

9003414 50026 6

4x4

9003414 50016 7

9003414 50036 5

9003414 50027 3

4x5

9003414 50017 4

9003414 50037 2

9003414 50028 0

4x6

9003414 50018 1

9003414 50038 9

9003414 50029 7

*Standaardeur + 1 paneel reeds van de prijs afgetrokken ** 1 afstandbediening in de prijs inbegrepen

AL AAN HET
FUNDAMENT GEDACHT?

Verdere details:
biohort.com/
fundament

Een fundering moet zorgvuldig worden gepland en gebouwd. Een professional dient de juiste fundering te bepalen met de benodigde
diepte, breedte en het type en de plaats van de wapening die nodig is voor het bodemtype. Een fundering maakt het mogelijk om
CasaNova stormbestendig te bevestigen, biedt torsievrijheid en bescherming tegen het binnendringen van water.

1) BETONFUNDAMENT

2) PUNT- EN STROOKFUNDERING

De meest duurzame en beproefde methode is een betonnen
fundering, die vooral nodig is voor een losse bodem. Deze vlakke
basis maakt een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk.
Hierop kunt u de CasaNova stormbestendig monteren. Schroeven
en pluggen zijn bij de levering inbegrepen. De betonnen fundering
moet slechts iets groter zijn dan het grondvlak zelf, d.w.z.
ongeveer 2 cm per zijde.
a) Betonfundering - alu-bodemframe noodzakelijk (sauna-oplossing met tegelvloer)

Andere mogelijkheden, die alleen mogelijk zijn op dichte en vaste
ondergrond, dus op een dragende bodem, zijn de strook en de
puntfundering. Minimale diepte 80 cm en minimale breedte 30
cm.
a) Strookfundering: Deze funderingsstroken, die de loop van de
zijwanden volgen, bieden de mogelijkheid om de CasaNova met
het alu-bodemframe stormvast te bevestigen.

Alu-bodemplaat
(accessoire)

Alu-bodemframe
(accessoire)

Alu-bodemframe
(accessoire)

Alu-bodemplaat
(accessoire)

XPS platen
(2-3 cm dikte)

XPS platen
(2-3 cm dikte)

Folie ca. 150 µm
(dampscherm)

Folie ca. 150 µm
(dampscherm)

b) Puntfundament: Zeker complexer, maar ook mogelijk.
Bevestiging als voor de strookfundering.
b) Stapfundering (betonfundering met getrapt oppervlak) geen alu-bodemframe nodig

ent

. 150 µ

m (dam

psche

rm)

min. 15 cm

Betonfundam

Folie c
a

Alu-bodemplaat
(accessoire)

XPS platen
(2-3 cm dikte)

2 cm

min. 13 cm

Alu-bodemframe
(accessoire)

Folie ca. 150 µm
(dampscherm)

Bergingen

Vertrouw op kwaliteit en levensduur

Biohort
staat voor
„leven in de
tuin“

Tuinboxen

Outdoorboxen voor tuin, terras etc.

Fietsenstallingen

Boxen voor afvalcontainers

Stijlvol, practisch en onderhoudsvrij

Plantenbakken en andere benodigheden voor de tuin
Tuindesign op zijn best

Uw vakhandel:

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190
E-Mail: ofﬁce@biohort.at, www.biohort.com

ZD002030 - NL | Onder voorbehoud van technische wijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen.

Fietsen, scooters etc. veilig opgeborgen

