hang- en sluitwerk
al méér dan 35 jaar specialist in tuinhuizen, blokhutten & veranda’s

Bevestigingsmateriaal en

Raamuitzetters ten behoeve

beslag ontvangt u in een

van vleugelramen. Keuze uit

mooie sporttas.

chroom of messing.

foto’s en informatie over:
Pagina's 2 t/m 5 		

Alles op deze pagina's is inbegrepen in de prijs!*

				•

Hang-en sluitwerk;

				•

Specificaties ramen en deuren;

				•

Afwerkingen
Verstelbare paumelle

Pagina's 6 t/m 8		

Keuze uit diverse Kleurbehandelingen

				•

Voorbehandeling in transparante kleur;

				

•

Voorbehandeld + gebeitst in dekkende kleur naar keuze;

				

•

Keteldruk impregnatie met keuze uit 2 kleuren

Pagina's 9 t/m 12		

Diverse mogelijkheden

				•

Glasschuifwanden;

				•

Isolatie;

				•

Vloeren;

				•

Palen & toebehoren.

Pagina's 13 en 14		

Ramen en deuren

				

•

scharnieren
Geveerde deurkruk + set
sleutels. Keuze tussen
chroom of messing.

Raamuitzetter van
het uitzetraam.

Complete programma ramen en deuren

alle tuinhuizen van lugarde kunnen naar uw wens
aangepast worden. vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Raamkrukken van de
vleugelramen. Keuze uit
chroom of messing

Alle deuren hebben
een driepuntssluiting.
De driepuntssluiting
heeft een uitstekende
inbraakwerende werking.
* Met uitzondering van de balustrade
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specificaties deuren & ramen

afwerking van het hoogste niveau
De roedes hebben een

Alle ruiten zijn afgekit.

Deuren hebben een

kliksysteem. Dit is erg handig

aluminium slijtstrip

bij het schllderen en

ter bescherming

schoonmaken

Mooie metalen

van de dorpel.

van de ramen.

nok-afdekking met
Lugarde-logo
voor zadeldaken.

De deuren van
Lugarde zijn
zeer robuust

Alle ramen en deuren

en solide.

hebben HR++ dubbelglas.
(4+16+4, argon

Met covers afgewerkte paumelle
scharnieren. Keuze uit
chroom of messing.

Gratis plinten bij

gas gevuld).

binnenvloeren.

Alle ramen en deuren zijn voorzien
van tochtstrippen. Tevens handige

Afwerking binnenzijden

plastic folie die u na het

pyramide daken met

schilderen weer kunt

houten sierknop.
Bij de (meeste) pyramidedaken

verwijderen.

heeft u de keuze tussen een
chromen of messing bol,
weerhaan of weerheks.
Draai- en kiepramen
zijn zeer solide en
hebben een kwalitatief
hoogwaardig mechanisme.
Deuren en ramen hebben
afwateringssleuven
Al ons deur- en raamhout is
gelamineerd. Hierdoor wordt
kromtrekken voorkomen.

Funderingsbalken zijn
keteldruk geïmpregneerd
en met aluminium clips
aan elkaar bevestigd.
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Uw tuinhuis, veranda of pro-systeem
geïmpregneerd én gebeitst

afwerking van het hoogste niveau
Brede aluminium daktrim

Indien u hiervoor kiest behandelen wij de complete binnenzijde &

bij alle platte daken.

buitenzijde (en ook de delen waar u later na montage niet meer bij kunt)

Keuze uit 5 kleuren

met een kleurloos impregneermiddel (grondlaag). Na deze behandeling,

dakshingles:

beitsen wij de gehele buitenzijde van uw huisje/veranda in de door u

• Rood

gekozen dekkende of transparante kleur.

voorbeelden van mogelijke
kleurcombinaties.

• Blauw
• Bruin

Bij wanden onder de luifel wordt ook alleen de buitenzijde gebeitst, de

• Zwart

binnenzijde wordt wel voorzien van een kleurloze grondlaag. U kunt de

• Groen

juiste kleur beits bijbestellen.

RAL 9010 (zuiverwit)
RAL 7024 (grafietgrijs)

Met deze behandeling heeft uw tuinhuis een bescherming van 2 à 3 jaar.
Het optimale resultaat en een nòg mooiere afwerking bereikt u door het
Zeer goede houtkwaliteit. Tevens wordt al

Bij een balustrade heeft u de

hout licht op te schuren en te voorzien van nog één laag na montage.

ons hout teruggedroogd om de werking

keuze uit een kruis- of een

Hierdoor verdwijnen vrijwel alle oneffenheden en is uw bouwwerk voor

van het hout te verminderen.

verticaal design.

4 à 5 jaar beschermd. Indien u dit van plan bent dan kunt u de juiste kleur
beits gelijk bij uw tuinhuis bij bestellen.

RAL 9010 (zuiverwit)
RAL 6013 (Rietgroen)

De ramen en deuren worden zelfs voorzien van 3 lagen (grondverf,
tussenbehandeling, dekkende of transparante beits).
Uw tuinhuis/veranda wordt behandeld/gecoat met producten van het
kwaliteitsmerk Remmers.
Remmers

producten

geven

een

perfecte

bescherming

tegen

UV-straling, water, schimmels en heeft bovendien een vuilwerende

RAL 7024 Grafiet grijs
Transparant eiken

werking. De producten zijn gemaakt op waterbasis en daarmee dus ook
een milieubewuste keuze.
U heeft de keuze uit 3 kleuren.

Volledig pakket van

Ramen en deuren

hoogwaardige EPDM en accessoires

1 kleur

Wanden en/of boeidelen 1 kleur

(bij platte daken).

Palen en/of boeidelen

1 kleur

RAL 7024 (grafietgrijs)
RAL 7001 (Zilvergrijs)
RAL 9010 (Zuiverwit)

Tekeningen worden specifiek
voor uw order gemaakt en
worden samen met Nederlandstalige montagehandleidingen bij
uw tuinhuis geleverd.

*Bij dekkende witte verf kan het voorkomen dat er bruine/gele vlekken
(hars uit de stam) zichtbaar worden. Dit kan, ondanks het gebruik van een
impregneermiddel en verf. Dit is niet te voorkomen en daarom ook geen
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RAL 9010 zuiverwit
RAL 7037 (stofgrijs)
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GELEVERD MET VOORBEHANDELING

Keteldruk geïmpregneerd

uw tuinhuis, blokhut
of veranda (sproei)
geïmpregneerd

keteldruk impregnatie

voorbeelden van de
diverse kleuren:

Bij het keteldruk impregneren wordt het impregneermiddel in

Let op: Wanneer u geïmpregneerde delen moet verzagen of

het hout geperst. Dit proces vind plaats in een ketel. De ketel

als er kleine beschadigingen zijn, dan is het belangrijk om dit

wordt eerst vacuüm getrokken en daarna wordt deze gevuld

bij te werken met een bruine of groene naturel beits.

wordt met een impregneermiddel. Zodra de ketel vol is wordt
Indien u kiest voor impregneren dan is uw huisje/veranda

er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel in

Keteldruk impregnatie is alleen mogelijk bij blokhutten

beschermd tegen schimmels en rottingsprocessen.

het hout geperst wordt. Nathout is gezwollen, waardoor

en het Pro-systeem.

Impregneren blijft echter een voorbehandeling. U dient uw

met name de hoekverbindingen tijdens het plaatsen niet

huisje/veranda binnen een jaar alsnog te beitsen/verven.

zullen passen, daarom moet het eerst gedroogd worden.

* Ramen en deuren worden niet keteldruk geïmpregneerd.

Vanwege deze droogtijd is de levertijd langer dan bij

Deze kunt u eventueel wel dekkend/ transparant gebeitst of

andere behandelmethoden. Wanneer een blokhut op deze

sproei geïmpregneerd bestellen bij ons.

Beitsen/verven geeft de additionele bescherming tegen de

transparant wit

weersinvloeden zoals regen en zon.

wijze is geïmpregneerd, is verdere behandeling niet nodig.
Belangrijkste voordelen van (sproei) impregnatie:

Het is echter wel mogelijk deze nader-hand in een, door u

•

De binnenzijde en de delen waar u na montage niet

gewenste, kleur te beitsen.

meer bij komt zijn beschermd en deze hoeft u in de

keteldruk impregnatie is beschikbaar in:

toekomst niet weer te behandelen met een beits.
•

Uw tuinhuis/veranda is met deze behandeling al

transparant groen

voorzien van een grondlaag
•

Uw tuinhuis/veranda is meteen beschermd tegen
schimmels en rottingsprocessen na montage.

•

De binnenzijde van uw huis is gelijk beschermd en
hier hoeft u ook in de toekomst geen behandeling
meer toe te passen.

U heeft de keuze uit 4 kleuren.

transparant bruin

U mag ook voor meerdere kleuren per tuinhuis kiezen.
Ramen en deuren

1 kleur

Wanden/dak		

1 kleur

bruin

groen

Vloer			1 kleur
In totaal kunt u dus maximaal 3 kleuren kiezen.

transparant blauw-grijs
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GLASSCHUIFWANDEN

isolatie
hr++ dubbelglas
Al onze ramen en deuren worden geleverd met
HR++ dubbelglas (4+16+4, argon gas gevuld).

dakisolatie en vloerisolatie
Bij al onze producten kunt u dak- en/of vloerisolatie bestellen.
Dit is hoogwaardige isolatie van 4 cm dik. De isolatie wordt samen
met de benodigde bevestigingsmaterialen geleverd. Dakisolatie komt
bovenop het dakbeschot (onder de shingles/EPDM). Bij platte daken
is er echter de mogelijkheid om de dakisolatie binnenin te monteren.
Hiervoor dient u dan wel een plafond bij uw tuinhuis bij te bestellen om

het hele jaar door
genieten van uw
tuinkamer

de binnenzijde af te werken.

Bij alle tuinhuizen, blokhutten en veranda’s kunt u glasschuifwanden bestellen. Deze glaswanden worden geleverd met
gehard glas. De glaswanden lopen allemaal naar 1 zijde

dubbelwandig en
volledig geïsoleerd

waardoor u maximaal kunt genieten van uw uitzicht en het

Om het helemaal af te maken bieden wij naast bovenstaande isolatie

mooie weer. Bij slechter weer schuift u heel makkelijk de

mogelijkheden nog ons dubbelwandig isolatie systeem. Dit systeem

glaswanden dicht en op deze manier kunt u het hele jaar

wordt geleverd met keteldruk geimpregneerde regels die aan de wanden

door genieten van het buitenleven.

worden bevestigd. Deze regels hebben sleuven die ervoor zorgen dat

een hoogwaardig rail systeem en maar liefst 10 mm dik

de buitenwanden onafhankelijk van de binnenwanden kunnen bewegen.
Tevens worden hier speciale, bijbehorende bevestigingsclips geleverd
en dampwerende folie en schijnlogs (de binnenwand van 19 mm dik).

4 seizoenen lang genieten
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BINNEN - BUITEN & zOLDERVLOEREN

palen & toebehoren

binnenvloer
Binnenvloeren met keteldruk
Optioneel: een binnenvloer

verstelbare
voet

kunt u bijbestellen.

Bij alle palen ( ten behoeve van luifels,

geïmpregneerde vloerbalken.

blokhutten en tuinhuizen) worden
verstelbare voeten geleverd.

metalen voet

sokkels

Bij vrijstaande veranda's
worden metalen voeten geleverd.

Lage

Decoratieve sokkels zijn

sokkel

bij te bestellen
(ter afwerking van de palen)

buitenvloer
Alle buitenvloeren zijn van Siberisch

Hoge

Lariks (vergelijkbaar met hardhout).

sokkel

Optioneel: een buitenvloer kunt u bijbestellen.

gelamineerd
zoldervloer
Optioneel: een zoldervloer kunt u

Alle palen zijn gelamineerd.
Hierdoor wordt kromtrekken
voorkomen.

bijbestellen. Heel handig voor
bijv. extra opslagruimte of
extra leefruimte.
Bij de zoldervloer kunt u tevens
een ladder erbij bestellen.
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deuren en ramen

PJ04
PJ04H

770 x 1800
770 x 1935

PJ03

PE26
1000 x 1800 PE25
PE26H 1000 x 1935

PE41
PE41H

1210 x 1800
1210 x 1935

770 x 1000
(uitzet)

PX39
PX39H

770 x 1800
770 x 1935

1000 x 1530

PE40

PX37

PE22
PE22H

1210 x 1530

770 x 1000
(uitzet)

1000 x 1800 PE21
1000 x 1935

PX45
PX45H

770 x 1800
770 x 1935

PX44

770 x 1140
(uitzet)

1000 x 1140

PR29
770 x 1800
PR29H 770 x 1935

PR30
1000 x 1800 PR28
PR30H 1000 x 1935

MG02 1210 x 1800
MG02H 1210 x 1935
(melkglas)

PE60
1210 x 1800
PE60H 1210 x 1935
PE60XL 1510 x 2070

PE45
PE45F

PR26

770 x 1140
(uitzet)

PE46
770 x 1800
PE46H 770 x 1935

1000 x 1140

PE45
1210 x 1800
PE45H 1210 x 1935
PE45XL 1510 X 2070

1210 x 1800
1210 x 1935

PE50H 1510 x 1935
PE50XL 1510 x 2070

PE61
PE61H

PE44

770 x 1800
770 x 1935

1210 x 1530

PE51

MG01 770 x 1800
MG01H 770 x 1935
(melkglas)

PE24
PE24H

770 x 1800
(uitzet)

1210 x 1800
1210 x 1935

DL01H 1495 x 1935
(vouw)

DD01 770 x 1800
DD01H 770 x 1935
IN01H 770 x 1935
(binnendraaiend)

PE23

1210 x 1140

VL01H

1995 x 1935
(vouw)

DD02 770 x 1800
DD02H 770 x 1935

PE28
PE28H

1210 x 1800
1210 x 1935

DD03H 770 x 1935
(binnendeur)

PE27

1210 x 1530

VL02H 2415 x 1935
(vouw)

SPECIFICATIES
• Al onze ramen en deuren zijn HR++ dubbelglas.
• Al onze ramen en deuren worden uitgevoerd in
gelamineerd hout.
• Alle deuren zijn voorzien van een driepuntssluiting
• Onze roedes hebben een kliksysteem: ideaal bij het
beitsen en/of ramen wassen.
GD01

2290 x 2000
(kantel)
Keteldruk geïmpregneerd

GD02

2290 x 2000
(openslaand)

GD03

Glasschuifwand
in elke breedtemaat leverbaar
(h = 2000)

2290 x 2000
(sectionaal)

SD200 2000 x 1935
(schuif)

SD300

3000 x 1935
(schuif)

Minimale inbouwmaat:

• De scharnieren van onze ramen en deuren zijn
verstelbaar. Dit in verband met het eventueel
uitzetten/krimpen van hout.
• De drempels van de deuren zijn uitgevoerd met een
aluminium profiel tegen slijtage.

PJ24
PJ05

PJ08

1935 x 340
(vast)

340 x 730
(vast)

• Al onze enkele deuren kunnen kostenloos
(rechtsdraaiend) gemaakt worden. (Standaard
worden de deuren linksdraaiend geleverd).

P J06

PE47

340 x 1140
(vast)
PJ07

340 x 1530
(vast)

PJ26
PJ25

770 x 1800
(vast)

PJ27

770 x 1000
(draai-kiep)

• Tegen meerprijs kunnen onze enkele deuren
1000 mm breed worden gemaakt.

MG50 1140 x 340
(uitzet + melkglas)

770 x 1800
(vast)

(Met uitzondering van de PR29)
• Aangegeven maten zijn dagmaten.

1530 x 1000
(vast)

*breedte minimaal:
PE48
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460 x 550
(uitzet)

1290 x 1000
(draai-kiep)

PE49

1210 x 1530
(draai-kiep)

PJ23

1935 x 340
(uitzet)

dagmaat deur/raam
+260 mm

Breedte x hoogte in mm.
• Alle afgebeelde deuren zijn 1935 mm hoog.
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