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Ieder seizoen 
optimaal genieten  
van uw tuin en  
het heerlijke 
buitenleven?
 
Dromen worden werkelijkheid 
Met Gardendreams creëert u uw ideale  
leefomgeving vol woongenot. Een Gardendreams 
veranda is een zeer uitgekiend verandasysteem dat 
is gemaakt met oog voor kwaliteit, op basis van de 
specifieke wensen van de consument.  
 
Het systeem biedt extra dikke profielen voor een 
betere stabiliteit, zeer verfijnde afwerking voor 
een optimaal design. Het is bovenal een uiterst 
compleet systeem voor zorgeloos genot.  
 
Of u nu kiest voor polycarbonaat dakbedekking  
of voor echt glas op het verandadak;  
een regenachtige dag krijgt een andere beleving 
met een Gardendreams veranda. In beide gevallen 
kiest u voor een sterk dak, dat perfect bestand is 
tegen alle weersinvloeden.
 
Gaat u voor strak design? Of liever voor klassiek?
Hoe dan ook, Gardendreams combineert stijl met 
kwaliteit.

 
Maak van uw veranda een tuinkamer 
Het unieke Gardendreams-systeem is volledig 
voorbereid op een uitbreiding met zij- en  
voorwanden en ook zeer geschikt voor ons  
volledig transparante glasschuifwandsysteem. 
  
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een complete 
aluminium tuinkamer met voor- en zijwanden 
die volledig op maat voor u wordt geproduceerd. 
Onderhoudsarm, robuust en stijlvol voor een  
uitermate interessante prijs:  
dat is wat Gardendreams u biedt!
 

Kijk en geniet van deze sprankelende brochure met 
vele ideeën en mogelijkheden.
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Waarom een Gardendreams veranda?

1.

2.

5.

4.
3.

Het Gardendreams systeem : 
Robuust en solide 

Extra sterk 
Standaard een 3 mm dikke goot

Een strak geheel 
Aluminium afdekkers aan de boven- en zijkant

Perfect afgewerkt vooraanzicht 
Goten zijn standaard 14 cm hoog

Onzichtbare hemelwaterafvoer 
Standaard geïntegreerd in de 11 x 11 cm staander

Geen kans op doorhangen van de dakplaten 
Aluminium afdekkers aan de boven- en zijkant

1.

2.
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4.

5.
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Maatwerk 
Naast de standaardpakketten, levert Gardendreams ook  
veranda’s op maat. De veranda’s worden dan geheel op basis 
van uw specifieke wensen  gefabriceerd. 

  
Sterk en veilig  
De Gardendreams-veranda’s worden vervaardigd uit  
hoogwaardig Europees aluminium.   
Ze worden gepoedercoat in vier standaard kleuren:  
wit (RAL 9016), crème wit (RAL 9001) antraciet structuurlak 
(RAL 7016) en grijs structuurlak (RAL 9007).  
 
Gardendreams-veranda’s worden vervaardigd volgens de 
strenge Europese DIN EN 1090 bouwvoorschriften en hebben 
daardoor gegarandeerd een sterk, veilig en solide constructie.  
Aluminium van Gardendreams is zeer duurzaam materiaal, 
kleurvast en onderhoudsarm.

 

 

Dakbedekking 
De keuze van de dakbedekking voor uw veranda is een  
persoonlijke keuze. Gardendreams levert buiten de twee 
standaard polycarbonaatdakplaten ook hittewerende  
polycarbonaat platen.  
 
Kiest u liever voorde luxe en de transparantie van glas, dan is 
dit natuurlijk ook een mogelijkheid.
Naast het standaard veiligheidsglas is zonwerend glas op uw 
verandadak ook een uitstekende keuze.
 

Uitbreidingsmogelijkheden 
De opstelling en samenstelling van uw veranda is geheel  
aan u: recht, schuin, vrijstaand, als carport of als complete  
tuinkamer. Wilt u daarnaast uw veranda uitbreiden of  
verfraaien, dan bestaan er tal van extra opties voor uw  
terrasoverkapping. Denk hierbij niet alleen aan de mogelijk-
heden voor wanden onder de veranda, maar ook aan  
verlichting en verwarming. U kunt zelfs uw veranda uitbreiden 
met een schuifdak van polycarbonaat of glas!   



Voordat u een veranda aanschaft:Van veranda naar tuinkamer!

In drie stappen van veranda naar tuinkamer  
Het unieke Gardendreams-systeem is volledig voorbereid op 
een uitbreiding met zij- en voorwanden en ook zeer geschikt 
voor ons volledig transparante glasschuifwandsysteem. 
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een complete aluminium 
tuinkamer met voor- en zijwanden die volledig op maat voor u 
wordt geproduceerd. Onderhoudsarm, robuust en stijlvol voor 
een uitermate interessante prijs: dat is wat een Gardendreams 
product u biedt. 
 
 
 
 

Uitbreiden met een schuifdak  
Naast onze standaard uitbreidingen en comfort opties maakt 
Gardendreams het zelfs mogelijk om uw dakconstructie aan ta 
laten passen zodat u op een bestaande veranda een schuifdak 
van polycarbonaat of glas kan plaatsen. 
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.

Meer dan alleen veranda’s  
Een schutting, glazen afscheiding, tuinhuis of zelfs complete 
carports; Gardendreams is meer dan veranda’s! 
 
Naast veranda’s biedt Gardendreams een ruim assortiment aan 
met producten die perfect aansluiten op onze veranda’s en in 
veel gevallen perfect te combineren zijn met onze  
uitbreidingen en comfort opties. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3
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Breng de omgeving in kaart  
Voordat u een aluminium veranda aanschaft is het raadzaam 
om de omgeving waarin deze geplaatst, helder in kaart te 
brengen.

De dakhelling
Als eerste wordt de ruimte gemeten waar de veranda geplaatst 
moet worden. Wat veelal vergeten wordt is de hoogte van de 
woning of muur, waaraan de veranda bevestigd moet worden.  

Bij het bestellen van de veranda wordt standaard wordt uit 
gegaan van een dakhelling van 8°. Wijkt u af van deze  
dakhelling, heeft dit invloed op de diepte van uw veranda. 

Is uw woning of de wand bijvoorbeeld laag en gaat u in graden 
naar beneden, dan zal de diepte van de veranda meer zijn.
Kiest u er voor om de veranda op te bouwen met een  
dakhelling van meer dan 8°, dan zal de veranda minder  
diep zijn.  

Fundatie
Een ander belangrijk punt dat vaak vooraf vergeten wordt is de 
fundatie. Omdat iedere situatie andere fundatie vergt, wordt 
fundatie standaard niet bij de veranda geleverd. 

Gardendreams biedt diverse varianten van fundatie voor het 
plaatsen van veranda’s. Kiest u bijvoorbeeld voor fundatie 
met hemelwaterafvoer, dan dient u deze aan te sluiten op de 
riolering.

Diepte fundatie 
Een ander belangrijk aspect bij het plaatsen van de fundatie is 
dat deze diep genoeg in de grond geplaatst moeten worden. 
Plaatst u deze niet diep genoeg in de grond, dan bestaat 
de kans dat de fundering verzakt bij veel regenval of vorst. 
Gardendreams raadt aan om de betonvoeten 80 cm diep in de 
grond te plaatsen. Wilt u helemaal veilig zitten, dan raden aan 
om een verstelbare betonvoet aan te schaffen.
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Al vanaf     1.029 ,-
Easy Edition incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 250 cm

Dakbedekking
Polycarbonaat Opaal

Goot

Vlakke goot 

Staanders

9 x 9 cm 

Standaard kleuren

Wit RAL 9016 | Antraciet glad RAL 7016  

De Easy Edition uitvoeren met een zij- of 
voorwand? Kijk snel op pagina 42 voor 
de speciaal ontworpen wanden!

Easy Edition 
met polycarbonaat 
 
De Easy Edition is het basis model in ons  
veranda-assortiment. Deze budgetvriendelijke 
overkapping is vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium van Duitse topkwaliteit en is  
uitgevoerd met slanke staanders.

Dakbedekking 
De Easy Edition veranda is uitgevoerd met  
16 mm dikke Opaal polycarbonaat platen. Deze 
fraaie lichtgewicht dakplaten zijn wit transparant 
en toch zon doorlatend, waardoor u zachter, 
egaal licht krijgt. 
 

Extra optie mogelijkheden 
Voor de Easy Edition veranda heeft  
Gardendreams speciaal een schuifpui, zijwand 
en voorwand ontworpen zodat u beschermt 
bent tegen regeninval en wind onder uw  
veranda.  

 
Standaard afmetingen 
De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard 
afmetingen. 

Afmetingen & prijzen Easy Edition incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 1.029,- 3 1.369,- 3 1.749,- 3 1.919,- 4 2.189,-

300 cm 2 1.129,- 3 1.469,- 3 1.859,- 3 2.139,- 4 2.429,-

Veranda’s / Easy Edition
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Al vanaf

     1.599 ,-
Easy Edition incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 250 cm

Dakbedekking
8 mm glas

Goot

Vlakke goot 

Staanders

9 x 9 cm 

Standaard kleuren

Wit RAL 9016 | Antraciet glad RAL 7016  

De Easy Edition uitvoeren met een zij- of 
voorwand? Kijk snel op pagina 42 voor 
de speciaal ontworpen wanden!

Easy Edition 
met glas 
 
De Easy Edition veranda is een veranda met 
een hoog belastbare aluminium constructie.  
Naast polycarbonaat dakbedekking, is de Easy 
Edition veranda ook leverbaar met 8 mm glas.

Meer licht onder uw veranda 
Door een versterking in de goot van de Easy 
Edition te plaatsen, is deze veranda ook uit te 
voeren met glazen dakbedekking. Het grote 
voordeel van glas is dat u kunt genieten van nog 
meer licht en een ruimtelijk gevoel onder uw 
veranda.  
 

Extra optie mogelijkheden 
Voor de Easy Edition veranda heeft  
Gardendreams speciaal een schuifpui, zijwand 
en voorwand ontworpen zodat u beschermt 
bent tegen regeninval en wind onder uw  
veranda.  

 
Standaard afmetingen 
De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard 
afmetingen. 

Afmetingen & prijzen Easy Edition incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 1.599,- 3 2.029,- 3 2.399,- 3 2.719,- 4 3.089,-

300 cm 2 1.749,- 3 2.249,- 3 2.679,- 3 3.049,- 4 3.479,-

Veranda’s / Easy Edition
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Legend Edition 
met polycarbonaat 
 
De Legend Edition veranda is een luxe  
overkapping en beschikt over een uitgekiend, 
sterk en robuust systeem dat zeer compleet is 
uitgevoerd en in iedere situatie is toe te  
passen. 
 

Dakbedekking 
Bij de Legend Edition kan er standaard  
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; bijvoorbeeld  
hittewerende of extra heldere platen. 
 

Extra optie mogelijkheden 
De Legend Edition veranda is altijd uit te  
breiden met opties om uw comfort nog verder 
te  vergroten. Zo is het zelfs mogelijk om van uw 
veranda een tuinkamer maken.  
Ook wanneer u al langere tijd over een  
veranda van Gardendreams beschikt kunt u op 
elk gewenst moment uw veranda eenvoudig 
uitbreiden met onze comfort opties. 
Zoekt u een maatwerk veranda? De Legend 
Edition veranda is ook verkrijgbaar op maat.  

Al vanaf

1.589 ,-
Legend Edition incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 200 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot

Vlakke goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een veranda compleet met schuifdak?  
Kijk snel op pagina 28 voor de  
mogelijkheden!

Veranda’s / Legend Edition

Afmetingen & prijzen Legend Edition incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed 800 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 1.589,- 2 1.899,- 3 2.259,- 3 2.329,- 3 2.859,- 3 3.469,-

250 cm 2 1.689,- 2 1.979,- 3 2.379,- 3 2.699,- 3 2.999,- 3 3.679,-

300 cm 2 1.829,- 2 2.179,- 3 2.609,- 3 2.959,- 3 3.309,- 3 4.039,-

350 cm 2 1.959,- 2 2.349,- 3 2.839,- 3 3.229,- 3 3.619,- 3 4.449,-

400 cm 2 2.099,- 2 2.549,- 3 3.059,- 3 3.509,- 3 3.939,- 3 4.859,-

450 cm 2 3.089,- 2 3.709,- 3 4.399,- 3 5.019,- 3 5.629,- 3 6.849,-

500 cm 2 3.299,- 2 3.979,- 3 4.739,- 3 5.409,- 3 6.079,- 3 7.389,-

900 cm breed 1000 cm breed 1100 cm breed 1200 cm breed 1300 cm breed 1400 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 4 3.849,- 4 4.079,- 4 4.449,- 4 4.819,- 5 5.179,- 5 5.549,-

250 cm 4 3.969,- 4 4.259,- 4 4.589,- 4 5.069,- 5 5.459,- 5 5.789,-

300 cm 4 4.479,- 4 4.859,- 4 5.319,- 4 5.619,- 5 6.149,- 5 6.449,-

350 cm 4 4.949,- 4 5.369,- 4 5.839,- 4 6.189,- 5 6.779,- 5 7.119,-

400 cm 4 5.479,- 4 5.849,- 4 6.399,- 4 6.769,- 5 7.399,- 5 7.779,-

450 cm 4 7.589,- 4 8.309,- 4 8.949,- 4 9.519,- 5 10.459,- 5 10.909,-

500 cm 4 8.169,- 4 8.929,- 4 9.719,- 4 10.319,- 5 11.169,- 5 11.809,-
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Legend Edition 
met glas 
 
Wilt u gaan voor een exclusieve uitstraling en 
een maximale lichtinval?  
Dan is de Legend Edition met glazen  
dakbedekking een goede keuze voor u. 
 
 

Glazen dakbedekking 
Een veranda met een glazen dakbedekking 
brengt veel voordelen met zich mee.  Zo creëert 
u door het heldere glas een mooie licht inval, 
waardoor de veranda nog ruimer zal overkomen. 
Daarnaast zorgt een glazen dakbedekking voor 
een strakke luxueuze uitstraling.   
 
Tegen een meerprijs kan er ook gekozen worden 
voor glazen dakbedekking met  specifieke 
eigenschappen; bijvoorbeeld hittewerend of 
mat glas. 
 

Extra optie mogelijkheden 
De Legend Edition veranda is altijd uit te  
breiden met opties om uw comfort nog verder 
te  vergroten. Zo is het zelfs mogelijk om van uw 
veranda een tuinkamer maken. Ook wanneer u 
al langere tijd over een veranda beschikt kunt u 
op elk gewenst moment uw veranda eenvoudig 
uitbreiden met onze comfort opties. 

Al vanaf

2.229 ,-
Legend Edition met glas 
Afmeting: 300 x 200 cm

Dakbedekking
8 mm dik veiligheids glas

Goot

Vlakke goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een maatwerk-veranda?  
De Legend Edition veranda is ook verkrijgbaar  
in een afmeting op maat!

Veranda’s / Legend Edition

Afmetingen & prijzen Legend Edition incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed 800 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.229,- 3 2.569,- 3 2.989,- 3 3.319,- 4 4.009,- 4 4.529,-

250 cm 2 2.459,- 3 2.849,- 3 3.339,- 3 3.739,- 4 4.209,- 4 5.119,-

300 cm 2 2.739,- 3 3.119,- 3 3.689,- 3 4.149,- 4 4.689,- 4 5.699,-

350 cm 2 3.069,- 3 3.539,- 3 4.229,- 3 4.919,- 4 5.419,- 4 6.599,-

400 cm 2 3.679,- 3 4.379,- 3 5.319,- 3 6.029,- 4 6.819,- 4 8.149,-

900  cm breed 1000 cm breed 1100 cm breed 1200 cm breed 1300 cm breed 1400 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 4 4.899,- 5 5.339,- 5 5.699,- 5 6.079,- 6 6.619,- 6 6.979,-

250 cm 4 5.539,- 5 6.059,- 5 6.479,- 5 6.909,- 6 7.539,- 6 7.959,-

300 cm 4 6.189,- 5 6.769,- 5 7.249,- 5 7.749,- 6 8.459,- 6 8.949,-

350 cm 4 7.199,- 5 7.879,- 5 8.479,- 5 9.079,- 6 9.899,- 6 10.499,-

400 cm 4 8.899,- 5 9.749,- 5 10.499,- 5 11.259,- 6 12.369,- 6 13.119,-
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Een veranda met een afwijkende afmeting? 
Vraag uw Gardendreams-dealer naar de  
maatwerk mogelijkheden!

De GIGA goot; 
één staander minder!

+  extra sterke goot 
+  een vrijer uitzicht  

+  veranda eenvoudiger uit te breiden

Expert Edition 
met polycarbonaat 
 
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.

Dakbedekking 
Bij de Expert Edition kan er standaard  
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; bijvoorbeeld  
hittewerende of extra heldere platen.  
 

Extra optie mogelijkheden 
De Expert Edition kunt u altijd uitbreiden met 
opties om uw comfort nog verder te vergroten. 
Deze veranda is ook geschikt voor maatwerk.

Al vanaf

1.919 ,-
Expert Edition met polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 200 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

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 
Afmetingen & prijzen Expert Edition incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 1.919,- 2 2.199,- 2 2.639,- 2 3.079,- 3 3.709,-

250 cm 2 1.989,- 2 2.289,- 2 2.769,- 2 3.449,- 3 3.879,-

300 cm 2 2.149,- 2 2.499,- 2 2.999,- 2 3.729,- 3 4.199,-

350 cm 2 2.279,- 2 2.679,- 2 3.239,- 2 4.009,- 3 4.499,-

400 cm 2 2.419,- 2 2.869,- 2 3.759,- 3 4.299,- 3 4.809,-

450 cm 2 3.409,- 2 4.039,- 3 4.809,- 3 5.509,- 3 6.199,-

500 cm 2 3.629,- 2 4.309,- 3 5.139,- 3 5.909,- 3 6.649,-

Veranda’s / Expert Edition
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De GIGA goot; 
één staander minder!

+  extra sterke goot 
+  een vrijer uitzicht  

+  eenvoudiger uit te breiden

Een veranda met schuifdak?  
Kijk snel op pagina 28 voor de  
mogelijkheden!

Expert Edition 
met glas 
 
Wilt u gaan voor een ultiem vrij uitzicht en 
lichtinval? De Expert Edition met glazen 
dakbedekking is dan de keuze voor u! Door de 
extra sterke goot en de glazen dakbedekking 
geniet u van een maximaal vrij uitzicht. 
 

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. 
 

Extra optie mogelijkheden 
Vergroot uw comfort met onze veranda- 
uitbreidingen. Zo is het monteren van een 
zij- en/of voorwand bij de  Expert Edition door 
de extra kamers in de verstevigde goot zeer 
eenvoudig. Daarnaast biedt Gardendreams veel 
opties om u nog langer te laten genieten van uw 
veranda. 

 

Al vanaf

2.549 ,-
Expert Edition met glas 
Afmeting: 300 x 200 cm

Dakbedekking
8 mm dik veiligheids glas

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 

Afmetingen & prijzen Expert Edition incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.549,- 2 2.909,- 2 3.529,- 2 3.959,- 3 4.579,-

250 cm 2 2.789,- 2 3.209,- 2 3.899,- 2 4.409,- 3 4.799,-

300 cm 2 3.089,- 2 3.499,- 2 4.269,- 2 4.839,- 3 5.289,-

350 cm 2 3.439,- 2 3.949,- 2 4.849,- 3 5.669,- 3 6.079,-

400 cm 2 4.089,- 2 4.949,- 3 5.899,- 3 6.699,- 3 7.569,-

Veranda’s / Expert Edition
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Een Superior Edition  met een afwijkende 
afmeting? Vraag uw Gardendreams-dealer 
naar de maatwerk mogelijkheden!

Superior Edition 
met polycarbonaat 
 
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. 
 

Dakbedekking 
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. 
 

Extra optie mogelijkheden 
Voor de Superior Edition zijn diverse extra opties 
verkrijgbaar, zoals glasschuifwanden waarmee u 
beschermt bent tegen kou en regen. 

 

Al vanaf

4.499 ,-
Superior Edition met polycarbonaat 
Afmeting: 400 x 300 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot

Extra sterke Superior goot 

Staanders

15 x 22 cm 

Standaard kleur

Antraciet structuur RAL 7016 

Afmetingen & prijzen Superior Edition incl. polycarbonaat dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

300 cm 2 4.499,- 2 5.189,- 2 5.889,- 2 7.649,-

350 cm 2 4.749,- 2 5.499,- 2 6.249,- 2 8.069,-

400 cm 2 4.999,- 2 5.809,- 2 6.619,- 2 8.489,-

500 cm 2 5.509,- 2 6.439,- 2 7.339,- 2 9.319,-

600 cm 2 6.729,- 2 8.439,- 2 9.229,- 2 10.199,-

Veranda’s / Superior Edition
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De Superior Edition voorzien van  
een aluminium wand? Kijk snel op  
pagina 36 voor de mogelijkheden!

Superior Edition 
met glas 
 
De Superior Edition met glazen dakbedekking 
is de crème de la crème onder de veranda’s. 
Een veranda met een gigantische draagkracht, 
geleverd met een glazen dak en uitgevoerd 
met een robuuste goot, staanders en liggers.

 
42 m² op twee staanders 
Het unieke systeem van de Superior Edition is 
zeer sterk en daardoor geschikt voor  
ongekende afmeting van maximaal 7 meter 
breed en 6 meter diep, maar liefst 42 m² op 
slechts twee staanders! 
 

Dakbedekking 
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.  
 

Extra optie mogelijkheden 
De Superior Edition is uit te breiden met diverse 
comfort opties. Sluit uw veranda bijvoorbeeld 
gedeeltelijk af met een aluminium wand.  
Zo geniet u van meer privacy en bent u  
beschermt tegen regen en kou. 

 

Al vanaf

5.179 ,-
Superior Edition met glas 
Afmeting: 400 x 300 cm

Dakbedekking
8 mm of 10 mm veiligheidsglas

Goot

Extra sterke Superior goot 

Staanders

15 x 22 cm 

Standaard kleur

Antraciet structuur RAL 7016 

Veranda’s / Superior Edition

Afmetingen & prijzen Superior Edition incl. glazen dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

300 cm 2 5.179,- 2 5.969,- 2 7.009,- 2 8.759,-

350 cm 2 5.699,- 2 6.599,- 2 7.799,- 2 9.649,-

400 cm 2 6.099,- 2 7.089,- 2 8.389,- 2 10.329,-

500 cm 2 7.329,- 2 8.989,- 2 10.249,- 2 12.479,-

600 cm 2 9.059,- 2 11.579,- 2 14.099,- 2 15.919,-
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Let op: De montage van de om de hoek 
veranda dient door een ervaren  
montageteam te worden uitgevoerd!

Legend Edition  
om de hoek 
 
Welke ruimte uw tuin ook biedt, welke vorm 
uw woning ook heeft, Gardendreams heeft 
voor iedere situatie een passende veranda.  
Met de Legend Edition om de hoek zit u niet 
vast aan één veranda vorm.

 
45 of 90 graden 
Met de Legend om de hoek veranda kunt u uw 
veranda door laten lopen om de hoek van uw 
woning. Op de hoek van de woning wordt een 
veranda in waaiervorm geplaatst.  
Vanuit hier kunt u uw veranda per 100 cm  
verder uitbouwen. De waaiervorm is verkrijgbaar 
in een 45 graden hoek en een 90 graden hoek.

Meer ruimte 
Naast dat de hoek veranda er indrukwekkend 
uitziet, levert de hoek ook meer ruimte op. 
Ideaal als u gebruik wilt maken van een ruime 
loungeset of tuinset. 
 

Comfort opties 
Ondanks dat deze veranda afwijkt van de 
standaard vormen die veranda’s doorgaans  
hebben, is ook deze veranda uit te breiden met 
onze comfort opties.

Al vanaf

3.959 ,-
Hoekelement incl. polycarbonaat 
Afmeting: 200 cm diep

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot

Vlakke goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

45 graden

Veranda’s / Legend om de hoek

Afmetingen & prijzen

Hoek element Uitbreiding per m1

Diepte Prijs Prijs

200 cm 3.959,-            459,-

250 cm 4.129,-            459,-

300 cm 4.439,-            499,-

350 cm 5.019,-            539,-

* Uitbreiding 
per m1

Hoek  
van de 
woning

100 cm

100 cm100 cm

* 
U
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1

100 cm

* Uitbreiding 
per m1

Hoek  
van de 
woning

100 cm

100 cm100 cm

* 
U
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1

100 cm

90 graden
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Een schuifdak op een bestaande veranda 
of  overkapping van hout? Kijk snel op 
pagina 34 voor de mogelijkheden!

Veranda’s compleet 
met schuifdak  
 
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. 
 

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

Nieuwe en bestaande veranda’s 
Daarnaast is het mogelijk om het schuifdak ook 
op een bestaande veranda als complete opbouw  
constructie of als losse banen te plaatsen.  
Meer informatie over opbouw constructies van 
het schuifdak kunt u vinden op pagina 32!

Al vanaf

3.309 ,-
Legend Edition met Schuifdak incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 250 cm

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

Afmetingen & prijzen Expert Edition met schuifdak incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 3.619,- 2 4.199,- 2 4.869,- 2 5.819,- 3 6.609,-

300 cm 2 3.939,- 2 4.489,- 2 5.209,- 2 6.229,- 3 7.089,-

350 cm 2 4.059,- 2 4.779,- 2 5.559,- 2 6.649,- 3 7.219,-

400 cm 2 4.469,- 2 5.049,- 2 6.199,- 3 7.069,- 3 8.549,-

Afmetingen & prijzen Expert Edition met schuifdak incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 4.229,- 2 5.039,- 2 6.019,- 2 6.899,- 3 7.689,-

300 cm 2 4.689,- 2 5.519,- 2 6.599,- 2 7.609,- 3 8.499,-

350 cm 2 4.969,- 2 6.019,- 2 7.219,- 3 8.339,- 3 9.349,-

400 cm 2 5.559,- 2 6.639,- 3 7.749,- 3 8.939,- 3 11.109,-

Afmetingen & prijzen Legend Edition met schuifdak incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 3.309,- 2 3.889,- 3 4.479,- 3 5.069,- 3 5.739,-

250 cm 2 3.619,- 2 4.169,- 3 4.819,- 3 5.469,- 3 6.199,-

300 cm 2 3.739,- 2 4.449,- 3 5.159,- 3 5.869,- 3 6.659,-

350 cm 2 4.149,- 2 4.729,- 3 5.499,- 3 6.269,- 3 8.009,-

Afmetingen & prijzen Legend Edition met schuifdak incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 3.899,- 3 4.669,- 3 5.459,- 3 6.239,- 4 7.099,-

300 cm 2 4.339,- 3 5.139,- 3 6.029,- 3 6.919,- 4 7.889,-

350 cm 2 4.599,- 3 5.599,- 3 6.599,- 3 7.599,- 4 8.689,-

400 cm 2 5.149,- 3 6.069,- 3 7.169,- 3 8.279,- 4 10.359,-
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`

Vrijstaande  
constructie 
 
Geen veranda vast aan uw huis, maar een 
ideale zitplek in uw tuin? 
Een vrijstaande veranda constructie van 
Gardendreams maakt het mogelijk om een 
veranda vrij in uw tuin te plaatsen. 
 
 

Goot aan de achterzijde 
Bij de vrijstaande veranda bevindt de goot zich 
aan de achterzijde en het hoogste punt van de 
veranda aan de voorzijde. Door deze slimme 
plaatsing is de goot niet direct zichtbaar en kunt 
u genieten van een compleet uitzicht.

Creëer de ideale zithoek 
Daarnaast is deze vrijstaande constructie  
uiteraard ook uit te breiden met onze extra  
opties om zo uw ideale zithoek compleet te 
maken, zoals wandopties van aluminium.  
Een perfecte aanvulling om wind en regen in 
uw veranda te voorkomen.  En met het unieke  
kliksysteem van Gardendreams bent u zeker  
van een stabiele wand. 

Al vanaf

2.228 ,-
Vrijstaande veranda incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 200 cm

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

Goot

Vlakke goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een veranda met Aluminium wanden?  
Kijk snel op pagina 36 voor de  
mogelijkheden!

Veranda constructies / Vrijstaande veranda

Afmetingen & prijzen Vrijstaande constructie incl. Legend Edition met Polycarbonaat 

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 4 2.228,- 4 2.638,- 6 3.168,- 6 3.278,- 6 3.878,-

250 cm 4 2.328,- 4 2.718,- 6 3.288,- 6 3.648,- 6 4.018,-

300 cm 4 2.468,- 4 2.918,- 6 3.518,- 6 3.908,- 6 4.328,-

350 cm 4 2.598,- 4 3.088,- 6 3.748,- 6 4.178,- 6 4.638,-

400 cm 4 2.738,- 4 3.288,- 6 3.968,- 6 4.458,- 6 4.958,-

450 cm 4 3.728,- 4 4.448,- 6 5.308,- 6 5.968,- 6 6.648,-

500 cm 4 3.938,- 4 4.718,- 6 5.648,- 6 6.358,- 6 7.098,-
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Overstek  
constructie 
 
Een overstek constructie is een speciale drager 
die het mogelijk maakt om de staanders van 
de veranda naar achter te plaatsen. Hierdoor 
loopt het dak verder voorbij de staanders, wat 
een aantal voordelen met zich mee brengt.

 

Minder inval bij regen 
Een groot voordeel van de overstek constructie 
voor veranda’s is dat u minder last heeft van 
regen inval.  Doordat het dak door loopt heeft 
regen minder kans om onder uw veranda te 
waaien. 
 

Meer ruimte 
Een ander voordeel van de overstek  
constructie is dat u voor uw veranda een extra 
ruimte crëeert. 
De overstek constructie is daarnaast de  
oplossing voor situaties waarbij u voor de 
dakconstructie wel genoeg ruimte heeft, maar 
de staanders vanwege obstakels niet geplaatst 
kunnen worden. Met de overstek constructie 
worden de staanders naar achter gezet en maakt 
u optimaal gebruik maken van de beschikbare 
ruimte in uw tuin.

Al vanaf

   589 ,-
Overstek aluminium constructie  
Afmeting: 300 cm

Dakbedekking
Exclusief dakbdekking (alleen draagconstructie)

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een veranda met schuifdak?  
Kijk snel op pagina 26 voor de  
mogelijkheden!

Veranda constructies / Overstek constructie

Afmetingen & Prijzen 

Overstek draagconstructie

Breedte Staanders Prijs

300 cm 2 589,-

400 cm 2 719,-

500 cm 3 839,-

600 cm 3 949,-

700 cm 3 1.079,-
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Een schuifdak met hittewerende  
polycarbonaat dakbedekking? Kijk snel 
op pagina 88 voor de mogelijkheden!

Schuifdak  
constructie 
 
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! 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. 
 

Nieuwe en bestaande veranda’s 
Het schuifdak van Gardendreams is geschikt 
voor zowel nieuwe als bestaande veranda’s 
en tuinkamers van Gardendreams, maar in de 
meeste gevallen ook voor houten constructies of 
veranda’s van andere merken! 
 

Losse banen 
Wilt u het dak van uw veranda voor een deel  
uitvoeren met ons schuifdak? Gardendreams 
maakt het mogelijk om het schuifdak in losse 
banen te bestellen. Hierbij wordt het gewenste 
deel van de dakbedekking verwijdert en  
vervangen door een opbouw schuifdak  
constructie.

Al vanaf

   979 ,-
Schuifdak dakconstructie losse baan incl. polycarbonaat 
Afmeting: 250 cm diepte

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 

Afmetingen & prijzen opbouw constructie schuifdak incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs

250 cm 3 1.829,- 4 2.249,- 5 2.669,- 6 3.099,- 7 3.519,-

300 cm 3 1.989,- 4 2.469,- 5 2.929,- 6 3.409,- 7 3.879,-

350 cm 3 2.159,- 4 2.669,- 5 3.189,- 6 3.719,- 7 4.229,-

400 cm 3 2.309,- 4 2.879,- 5 3.449,- 6 4.029,- 7 4.589,-

Afmetingen & prijzen opbouw constructie schuifdak incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs

250 cm 3 2.419,- 4 3.029,- 5 3.649,- 6 4.269,- 7 4.889,-

300 cm 3 2.719,- 4 3.429,- 5 4.139,- 6 4.849,- 7 5.559,-

350 cm 3 3.009,- 4 3.829,- 5 4.629,- 6 5.439,- 7 6.239,-

400 cm 3 3.309,- 4 4.219,- 5 5.119,- 6 6.029,- 7 6.919,-

Afmetingen & prijzen losse banen  
incl. polycarbonaat dakbedekking

Eerste baan Opvolgende baan

Diepte Prijs Prijs

250 cm 979,- 449,-

300 cm 1.069,- 499,-

350 cm 1.129,- 529,-

400 cm 1.219,- 579,-

Afmetingen & prijzen losse banen  
incl. glazen dakbedekking

Eerste baan Opvolgende baan

Diepte Prijs Prijs

250 cm 1.329,- 629,-

300 cm 1.359,- 719,-

350 cm 1.399,- 819,-

400 cm 1.579,- 909,-
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Veranda constructies / Schuifdak constructie



 

`
Aluminium wanden met schutting- 
elementen? Kijk snel op pagina 74 voor 
onze schutting-elementen!

Aluminium wanden 
 
Aluminium wanden zijn de perfecte oplossing 
om bij een veranda de zij- en of achterkant af 
te dichten. Zo creëert u nog meer privacy en 
kunt u onder alle weersomstandigheden van 
uw  veranda genieten. 

 
De aluminium wanden sluiten perfect aan bij 
onze veranda’s. Ons ruime assortiment biedt een 
trendy en stijlvolle collectie in diverse  
kleurvariaties en uitvoeringen op maat.  
 

Onderhoudsvriendelijk 
Een groot voordeel van aluminium is dat  
het materiaal zeer duurzaam en  
onderhoudsvriendelijk is. 
 

Combinatie mogelijkheden 
Een wand volledig van aluminium, een  
combinatie tussen aluminium polycarbonaat of 
glas, het is allemaal mogelijk. Zelfs een  
combinatie met een schutting paneel of  
glasschuifwanden is mogelijk! 
 
Door de ruime keuze aan mogelijkheden  
verwezenlijkt u uw eigen stijlvolle zithoek  
volledig naar eigen smaak. 

Al vanaf

      799 ,-
Aluminium wand excl. staanders 
Afmeting: 250 x 197 cm

Materiaal
Aluminium rabat planken

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Afmetingen & prijzen

Aluminium wanden Extra plank verhoging

Lengte Hoogte Prijs Lengte Hoogte Prijs

250 cm 197 cm 799,- 250 cm 15 cm 79,-

300 cm 197 cm 929,- 300 cm 15 cm 79,-

350 cm 197 cm 1.069,- 350 cm 15 cm 89,-

400 cm 197 cm 1.199,- 400 cm 15 cm 99,-

Veranda uitbreidingen / Aluminium wanden
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Een spie kozijn met hittewerende  
polycarbonaat platen? Kijk snel op  
pagina 88 voor de mogelijkheden!

Spie kozijn met 
polycarbonaat of glas 
 
Plaatst u een veranda bij een schutting?  
Breidt u uw veranda uit met een aluminium- of  
glasschuifwand? Of wilt u wat meer privacy? 
Met een spie kozijn zorgt u dat de ruimte 
boven de schutting of wand afgesloten wordt.

 

Zijwanden en glasschuifwanden 
Een spie kozijn is een veel gekozen optie bij het 
plaatsen van een zijwand van  
aluminium, polycarbonaat of glas.  
Met name bij een aluminium zijwand is het een 
toegevoegde waarde, doordat u meer daglicht 
onder uw veranda krijgt.  
 
Bij glasschuifwanden geldt dat u een spie  
kozijn nodig heeft om de ruimte boven de  
glazen panelen af te sluiten en om de  
bovenrail te bevestigen. 
 

Met polycarbonaat of glas 
Het spiekozijn is standaard uitgevoerd met 
polycarbonaat of glas. Heeft u een veranda met 
hittewerende dakbedekking, dan kunt u uw 
spiekozijn ook uit laten voeren met passende 
hittewerend polycarbonaat of glas. 

Al vanaf

      289 ,-
Spiekozijn incl. polycarbonaat 
Afmeting: 200 cm

Materiaal spie
Polycarbonaat (Helder of opaal) of glas

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Afmetingen & prijzen

Spie kozijn  incl. polycarbonaat

Diepte Prijs

200 cm 289,-

250 cm 339,-

300 cm 409,-

350 cm 419,-

400 cm 429,-

450 cm 459,-

500 cm 469,-

Veranda uitbreidingen / Spie kozijnen

Spie kozijn incl. glas

Diepte Prijs

250 cm 819,-

300 cm 1.019,-

350 cm 1.129,-

400 cm 1.229,-

450 cm 1.469,-

500 cm 1.689,-
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Een voor- of zijwand met met  
hittewerend polycarbonaat? Kijk snel op  
pagina 88 voor de mogelijkheden!

Voor- en zijwanden 
met polycarbonaat 
 
Om onder alle weersomstandigheden  
optimaal van uw veranda te kunnen genieten, 
zonder dat de ruimte onder uw veranda  
verduisterd wordt, is een zij- of voorwand een 
ideale aanvulling op uw veranda.  
 
 

Verduisteren nauwelijks 
Deze wanden houden wind en regen tegen en 
door de transparantie van polycarbonaat wordt 
de ruimte onder de veranda nauwelijks  
verduisterd. Daarnaast zorgt het plaatsen van 
een zijwand en/of voorwand ervoor dat de 
warmte langer onder de veranda blijft.  
 
De polycarbonaat platen zijn standaard  
verkrijgbaar in twee soorten; Helder en Opaal. 
Tegen een meerprijs is het ook mogelijk om te 
kiezen voor hittewerend polycarbonaat. 
 

Nieuwe en bestaande veranda’s 
Door het Gardendreams veranda systeem zijn 
deze wanden eenvoudig toe te passen op  
nieuwe en bestaande veranda’s van  
Gardendreams.  
Kijk samen met uw Gardendreams-dealer naar 
de best passende oplossing voor uw veranda.

Al vanaf

      279 ,-
Voorwand incl. polycarbonaat 
Afmeting: 100 cm breedte

Materiaal zij- en voorwanden
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Kozijnen

Aluminium 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden

Afmetingen & prijzen

Voorwand incl. polycarbonaat

Breedte Hoogte Aantal vakken Prijs

t/m 100 cm t/m 250 cm 1 279,-

t/m 200 cm t/m 250 cm 2 549,-

t/m 300 cm t/m 250 cm 3 609,-

t/m 400 cm t/m 250 cm 4 819,-

t/m 500 cm t/m 250 cm 5 909,-

t/m 600 cm t/m 250 cm 6 1.089,-

t/m 700 cm t/m 250 cm 7 1.189,-

Zijwand incl. polycarbonaat

Diepte Hoogte Aantal vakken Prijs

t/m 200 cm 210/ 250  cm 1 549,-

t/m 250 cm 210/ 250  cm 2 599,-

t/m 300 cm 210/ 250  cm 3 629,-

t/m 350 cm 210/ 250  cm 4 809,-

t/m 400 cm 210/ 250  cm 5 849,-

t/m 450 cm 210/ 250  cm 6 969,-

t/m 500 cm 210/ 250  cm 7 1.019,-
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Bouwpakket; 
inclusief los glas

De voor- en zijwanden worden als bouwpakket 

geleverd. Het glas wordt (los) erbij geleverd  
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Uw veranda uitbreiden met onze  
comfort opties? Kijk snel vanaf pagina 88 
voor de mogelijkheden!

Voor- en zijwanden 
Lite met glas 
 
Naast onze standaard voor- en zijwanden met 
glas, levert Gardendreams ook voor- en  
zijwanden als bouwpakket. Ideaal voor de  
“doe-het-zelver” die over vakkennis beschikt 
en een veranda zelf wil (en kan) uitbreiden. 
 
De voor- en zijwanden hebben als grote voor-
delen dat deze minder ruimte innemen tijdens 
het transport en een stuk voordeliger zijn als de 
standaard zij- en voorwanden. 
 

Veiligheidsglas 
Bij het bouwpakket wordt standaard 8 mm dik 
veiligheidsglas meegeleverd. Door het heldere 
glas kunt u optimaal genieten van een vrij en 
ruimtelijk uitzicht en heeft u weinig tot geen 
lichtverlies.  
 
De voor- en zijwanden als bouwpakket zijn 
verkrijgbaar in drie standaard kozijnkleuren. 
De wanden zijn niet uit te breiden met ramen 
en deuren of te combineren met aluminium 
wanden.

Al vanaf

1.189 ,-
Voorwand als bouwpakket incl. glas 
Afmeting: 200 cm breedte

Voor- en zijwanden
 Incl. glas

Kozijnen

Aluminium kozijnen in delen geleverd 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Grijs structuur RAL 9007 

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden

Afmetingen & prijzen

Voorwand incl. polycarbonaat

Breedte Hoogte Aantal vakken Prijs

200 cm t/m 250 cm 2 1.189,-

250 cm t/m 250 cm 3 1.339,-

300 cm t/m 250 cm 3 1.539,-

350 cm t/m 250 cm 3 1.699,-

400 cm t/m 250 cm 3 1.919,-

450 cm t/m 250 cm 3 2.069,-

500 cm t/m 250 cm 4 2.219,-

Zijwand incl. polycarbonaat

Diepte Hoogte Aantal vakken Prijs

200 cm 210/238 cm 2 1.349,-

250 cm 210/245 cm 2 1.579,-

300 cm 210/252 cm 3 1.839,-

350 cm 210/259 cm 3 2.059,-

400 cm 210/266 cm 4 2.349,-

450 cm 210/273 cm 4 2.579,-

500 cm 210/280 cm 4 2.829,-
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Uw veranda uitbreiden met onze  
comfort opties? Kijk snel op pagina 88 
voor de mogelijkheden!

Voor- en zijwanden 
met glas 
 
Uw veranda afsluiten tegen wind- en regenin-
val en zonder dat de ruimte verduisterd wordt? 
Door te kiezen voor een voor- of zijwand met 
glas behoudt u lichtinval en een vrij uitzicht. 
 
 
 
Doordat de aluminium kozijnen zijn voorzien 
van 8 mm dik veiligheidsglas kunt u genieten 
van een maximale lichtinval. Een ander voordeel 
van glas is de vrije doorkijk en een ruimtelijk 
effect die behouden blijft. 
 

Uitbreiden en combineren 
Naast veel lichtinval heeft een zij- en/of  
voorwand met glas het grote voordeel dat deze 
uit te breiden is met een draaikiepraam of een 
deur. Ideaal als u van plan bent uw veranda uit te 
breiden naar een tuinkamer!  
 
De voor- en zijwanden zijn daarnaast perfect te 
combineren met aluminium wanden.  
Zo kunt u een deel van de wand combineren 
met aluminium planken en glas.  
Bekijk samen met uw Gardendreams-dealer naar 
de vele mogelijkheden om uw veranda  
compleet samen te stellen naar uw eigen wens!

Al vanaf

   919 ,-
Voorwand incl. glas 
Afmeting: t/m 100 cm breedte

Materiaal zij- en voorwanden
 8 mm veiligheidsglas

Kozijnen

Aluminium 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Draaikiepraam 
100 x 125 cm

Draaikiepdeur 
100 x 220 cm

Enkele deur 
100 x 220 cm

Dubbele deur 
190 x 220 cm

849,- 879,- 1.049,- 2.149,-

Uitbreidingen;  
draaikiepraam en/of deur!

De voor- en zijwanden met glas zijn 

uit te breiden met een raam of deur 

geleverd inclusief glas!  

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden

Afmetingen & prijzen

Voorwand incl. glas

Breedte Hoogte Aantal vakken Prijs

t/m 100 cm t/m 250 cm 1 919,-

t/m 200 cm t/m 250 cm 2 1.339,-

t/m 300 cm t/m 250 cm 3 1.929,-

t/m 400 cm t/m 250 cm 4 2.179,-

t/m 500 cm t/m 250 cm 5 2.799,-

t/m 600 cm t/m 250 cm 6 3.119,-

t/m 700 cm t/m 250 cm 7 3.719,-

Zijwand incl. glas

Diepte Hoogte Aantal vakken Prijs

100 cm 210/224 cm 1 1.099,-

200 cm 210/238 cm 2 1.729,-

250 cm 210/245 cm 2 1.899,-

300 cm 210/252 cm 3 2.149,-

350 cm 210/259 cm 3 2.419,-

400 cm 210/266 cm 4 2.829,-

450 cm 210/273 cm 4 3.129,-

500 cm 210/280 cm 5 3.409,-
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Uw veranda uitbreiden met onze  
comfort opties? Kijk snel op pagina 88 
voor de mogelijkheden!

Schuifpui Lite 
inclusief glas 
 
Naast onze standaard schuifpui, levert  
Gardendreams ook een schuifpui als  
bouwpakket. Ideaal voor de “doe-het-zelver” 
die over de nodige vakkennis beschikt. 
 
 

Voordeliger in prijs 
Een schuifpui zorgt niet alleen voor een  
doorgang naar buiten maar bespaart ook ruimte. 
Met onze schuifpui bouwpakket geniet u van 
alle voordelen van een schuifpui tegen een 
voordelige prijs. 
 
De schuifpui bouwpakket is een vereenvoudigde 
versie van onze aluminium schuifpui en bestaat 
uit een aluminium kozijn profiel inclusief glas. 
  

Twee uitvoeringen 
De schuifpui bouwpakket is verkrijgbaar in  
twee verschillende uitvoeringen; een schuifpui 
in twee of vier delen en wordt geleverd  
inclusief hang- en sluitwerk.  
 
Een tweedelige schuifpui bestaat uit een  
schuifdeur en vaste wand. Een vierdelige  
schuifpui bestaat uit twee schuifdeuren en twee 
vaste wanden. 

Al vanaf

1.979 ,-
Schuifpui Lite 2-delig als bouwpakket 
Afmeting: 200 cm

Uitvoeringen
2-delig en 4-delig

Glas
Incl. Glas

Hang- en sluitwerk
Inclusief

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Grijs structuur RAL 9007 

Veranda uitbreidingen / Schuifpui

Schuifpui 4-delig

Breedte Hoogte Prijs

400 cm t/m 230 cm 3.499,-

450 cm t/m 230 cm 3.949,-

500 cm t/m 230 cm 3.999,-

550 cm t/m 230 cm 4.079,-

600 cm t/m 230 cm 4.279,-

Afmetingen & prijzen

Schuifpui 2-delig

Breedte Hoogte Prijs

200 cm t/m 230 cm 1.979,-

250 cm t/m 230 cm 2.199,-

300 cm t/m 230 cm 2.599,-

350 cm t/m 230 cm 2.779,-

400 cm t/m 230 cm 2.899,-
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Aluminium schuifpui 
inclusief glas 
 
Is het niet heerlijk om op een zomerse dag de 
deuren te openen en de frisse zomerlucht op 
te snuiven? Met de aluminium schuifpui van 
Gardendreams legt u nog meer de verbinding 
tussen uw huis en tuin. 
 

Ruimtebesparend   
Bij openslaande deuren moet u in veel  
gevallen ruimte vrijhouden in verband met naar 
binnen of naar buiten draaide deuren.  
In de meeste gevallen is dat juist de plek waar 
ook uw tuinmeubels staan. Met een aluminium 
schuifpui kunt u deze ruimte onder uw veranda 
optimaal gebruiken. 
 
Een 2-delige schuifpui bestaat uit een  
schuifdeur en vaste wand. De 3-delige  
schuifpui twee schuifdeuren en een vaste wand.  
Een 4-delige schuifpui bestaat uit twee  
schuifdeuren en twee vaste wanden. Een 6-delig 
heeft vier schuifdeuren en twee vaste wanden.  
 

Uw veranda afsluiten 
De schuifpui wordt standaard geleverd met een 
stevig handvat waarmee u de deur eenvoudig 
kan open en dicht kan schuiven. Deze schuifpui 
wordt geleverd inclusief hang- en sluitwerk, 
waardoor uw veranda af te sluiten is.

Al vanaf

3.369 ,-
Schuifpui 2-delig incl. glas 
Afmeting: 300 cm

Uitvoeringen
2-delig, 3-delig, 4-delig en 6-delig

Dakglas
8 mm veiligheidsglas

Hang- en sluitwerk
Inclusief

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een schuifpui is perfect te combineren 
met onze voor- en zijwanden.  
Zie pagina 42 voor meer informatie!

Veranda uitbreidingen / Schuifpui

Afmetingen & prijzen

Schuifpui 2-delig

Breedte Hoogte Prijs

300 cm t/m 230 cm 3.369,-

350 cm t/m 230 cm 3.589,-

400 cm t/m 230 cm 3.749,-

450 cm t/m 230 cm 4.309,-

Schuifpui 3-delig

Breedte Hoogte Prijs

300 cm t/m 230 cm 4.259,-

350 cm t/m 230 cm 4.399,-

400 cm t/m 230 cm 4.529,-

450 cm t/m 230 cm 4.939,-

500 cm t/m 230 cm 4.999,-

Schuifpui 4-delig

Breedte Hoogte Prijs

450 cm t/m 230 cm 5.109,-

500 cm t/m 230 cm 5.169,-

550 cm t/m 230 cm 5.269,-

600 cm t/m 230 cm 5.529,-

650 cm t/m 230 cm 5.899,-

700 cm t/m 230 cm 6.059,-

Schuifpui 6-delig

Breedte Hoogte Prijs

500 cm t/m 230 cm 6.019,-

550 cm t/m 230 cm 6.119,-

600 cm t/m 230 cm 6.349,-

650 cm t/m 230 cm 6.669,-

700 cm t/m 230 cm 7.019,-
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Glasschuifswanden 
met 8 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. 
 

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

Al vanaf

1.409 ,-
Glasschuifwandsysteem 4-rail incl. rail 
Afmeting: 250 cm

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
8 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar
Niet mogelijk

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een Glasschuifwand die afsluitbaar 
is? Dan is de 10 mm variant van de  
glasschuifwand de juiste keuze voor u!

 
Onderrail met goot

Water loopt eenvoudig weg door  

een onderrail met geïntegreerd goot!  

Veranda uitbreidingen / Glasschuifwandsysteem

Extra opties

Omschrijving Prijs

Winddichtprofiel Per stuk 19,00

Fundering Per m¹ 54,50

Onderrail met goot (4 rail) Per m¹ 35,50

Onderrail met goot (5 rail) Per m¹ 42,00

Afmetingen & prijzen

Glasschuifwandsysteem 4-rail

Breedte Aantal glaspanelen Prijs

250 cm 4 1.409,-

300 cm 4 1.599,-

350 cm 4 1.809,-

400 cm 4 1.999,-

Glasschuifwandsysteem 5-rail 

Breedte Aantal glaspanelen Prijs

500 cm 5 2.409,-

600 cm 5 2.999,-

700 cm 5 3.609,-
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Glasschuifswanden 
met 10 mm panelen 
 
Naast de 8 mm glasschuifwand heeft  
Gardendreams ook een glasschuifwand met  
10 mm glaspanelen, welke een aantal  
voordelen met zich meebrengt ten opzichte 
van de 8 mm glasschuifwanden. 

 
Met een glasschuifwand houdt u, door de  
glazen wanden, de warmte langer onder uw 
overkapping en vergroot u 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  
10 mm glaspanelen bestaat uit paalprofielen, 
RVS handgrepen en een boven- en onderrail. 
 

Al vanaf

2.149 ,-
Glasschuifwandsysteem 4-rail incl. rail 
Afmeting: 250 cm

Standaard hoogte
210 cm hoog

Glas
10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar
Mogelijk

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Een veranda compleet met glasschuif-
wanden? Kijk snel op pagina 56 voor onze 
tuinkamer met glasschuifwanden!

 
Glasschuifwand afsluiten

Met het ingebouwde slotmechanisme  

kunt u uw veranda afsluiten. 

Veranda uitbreidingen / Glasschuifwandsysteem

Afmetingen & prijzen

Glasschuifwandsysteem 4-rail

Breedte Aantal glaspanelen Prijs

300 cm 4 2.149,-

350 cm 4 2.259,-

400 cm 4 2.369,-

500 cm 4 2.939,-

Extra opties

Omschrijving Prijs

Winddichtprofiel Per stuk 19,00

Fundering Per m¹ 54,50

Glasschuifwandsysteem 5-rail *

Breedte Aantal glaspanelen Prijs

400 cm 5 2.939,-

500 cm 5 3.229,-

600 cm 5 3.649,-

Glasschuifwandsysteem 6-rail *

Breedte Aantal glaspanelen Prijs

600 cm 6 3.969,-

700 cm 6 4.329,-

* Alleen geschikt voor de Superior Edition  
  veranda
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Easy tuinkamer 
 
De Easy tuinkamer is het basis model in ons 
assortiment tuinkamers.  
Deze budgetvriendelijke tuinkamer is  
vervaardigd uit hoogwaardig  aluminium van 
Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke 
staanders.

Schuifpui en zijwanden 
De Easy tuinkamer wordt geleverd met een  
bouwpakket schuifpui inclusief hang- en sluit-
werk en glas. 
De zijwanden van de Easy tuinkamer bestaan uit 
bouwpakket zijwanden inclusief glas. 
 

Standaard afmetingen 
De Easy tuinkamer is verkrijgbaar in 10 
standaard afmetingen. 

Al vanaf

3.434 ,-
Easy Tuinkamer incl. polycarbonaat 
Afmeting: 400 x 250 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of glas

Schuifpui

Schuifpui Lite bouwpakket incl. glas 

Zijwanden
Zijwand Lite bouwpakket incl. glas

Standaard kleuren

Wit RAL 9016 | Antraciet glad RAL 7016 

Een tuinkamer met maatwerk  
mogelijkheden?  Kijk snel op pagina 60  
voor de Tuinkamer met schuifpui!

Tuinkamers / Easy Edition tuinkamer

Afmetingen & prijzen Easy Tuinkamer  
incl. polycarbonaat dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 3.434,- 3 7.184,-

300 cm 2 6.390,- 3 7.834,-

Afmetingen & prijzen Easy Tuinkamer  
incl. glazen dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 7.031,- 3 7.784,-

300 cm 2 7.555,- 3 8.609,-
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Tuinkamer met  
glasschuifwanden 
 
Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte 
aan uw woning die perfect overloopt naar 
uw tuin. Wanneer te koud is om in uw tuin te 
zitten, kunt u in een tuinkamer langer en  
comfortabel genieten van uw tuin. 
 
 

Compleet geleverd 
Het grote voordeel van een tuinkamer is dat 
u een veranda compleet met uitbreidingen 
besteld. De tuinkamer met glasschuifwanden 
wordt geleverd met twee spiekozijnen van glas 
en glasschuifwanden. Het glas zorgt ervoor dat 
de tuinkamer sneller opwarmt en deze warmte 
goed vasthoudt. Daarnaast biedt glas als  
voordeel dat er erg veel licht in de tuinkamer 
binnen komt en u kunt genieten van een  
schitterend uitzicht op uw tuin. 
 

Dakbedekking 
De tuinkamer met glasschuifwanden is  
zowel leverbaar met polycarbonaat als glazen 
dakbedekking. Daarnaast is het ook mogelijk om 
tegen een meerprijs te kiezen voor hittewerende 
dakbedekking, zodat je heerlijk koel kan  
genieten van de zomer.

Al vanaf

6.679 ,-
Tuinkamer met glasschuifwanden incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 250 cm

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

Glasschuifwandsysteem

8 mm glaschuifwanden 

Spie kozijn
Spiekozijn inclusief glas

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Verlichting in uw tuinkamer?  
Kijk snel op pagina 90 voor ons  
assortiment LED-sets!

Tuinkamers / Tuinkamer met glasschuifwanden

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met glasschuifwanden incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 6.679,- 2 7.299,- 3 8.339,- 3 8.939,- 3 9.559,-

300 cm 2 7.509,- 2 8.169,- 3 9.239,- 3 9.879,- 3 10.539,-

350 cm 2 8.149,- 2 8.839,- 3 9.949,- 3 10.619,- 3 11.309,-

400 cm 2 8.829,- 2 9.549,- 3 10.689,- 3 11.419,- 3 12.149,-

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met glasschuifwanden incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 7.129,- 3 7.929,- 3 9.119,- 3 9.809,- 4 10.619,-

300 cm 2 8.049,- 3 8.899,- 3 10.159,- 3 10.909,- 4 11.779,-

350 cm 2 8.879,- 3 9.859,- 3 11.219,- 3 12.089,- 4 13.039,-

400 cm 2 10.169,- 3 11.319,- 3 12.969,- 3 13.989,- 4 15.119,-
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Tuinkamer met  
openslaande deuren 
 
U kunt uw tuinkamer zo inrichten zoals u 
wenst, passend bij de stijl van uw woning.  
Deze tuinkamer met open slaande deuren en  
aluminium kozijnwanden sluit perfect aan op 
uw woning. 
 
 

Compleet geleverd 
De tuinkamer met openslaande deuren wordt 
compleet geleverd met een dubbele deur van 
aluminium en kozijnwanden inclusief 8 mm dik 
veiligheidsglas.  
 
Doordat een tuinkamer een samengesteld 
pakket is, hoeft u alleen maar te kiezen uit de 
gewenste afmeting, kleur en dakbdekking. 
Optioneel kunt u de tuinkamer tegen een  
meerprijs kiezen voor comfort opties, zoals  
verlichting en/of een heater. 
 

Dakbedekking 
De tuinkamer met openslaande deuren is  
zowel leverbaar met polycarbonaat als glazen 
dakbedekking. Daarnaast is het ook mogelijk om 
tegen een meerprijs te kiezen voor hittewerende 
dakbedekking, zodat je heerlijk koel kan  
genieten van de zomer.

Al vanaf

9.369 ,-
Tuinkamer met dubbele deur incl. polycarbonaat 
Afmeting: 300 x 250 cm

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

Deur kozijn

Dubbele deur inclusief glas 

Wanden
Zij- en voorwanden inclusief glas

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Uw tuinkamer voorzien van verwarming?  
Kijk snel op pagina 92 voor onze heaters!

Tuinkamers / Tuinkamer met openslaande deuren

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met openslaande deuren incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 9.369,- 2 9.879,- 2 10.859,- 2 11.489,- 2 12.359,-

300 cm 2 10.009,- 2 10.679,- 2 11.309,- 2 12.229,- 2 13.159,-

350 cm 2 10.519,- 2 11.289,- 2 11.579,- 2 13.029,- 2 13.979,-

400 cm 2 11.639,- 2 12.169,- 2 13.379,- 2 14.089,- 2 15.089,-

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met openslaande deuren incl. glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 9.669,- 2 10.379,- 2 11.469,- 2 12.169,- 2 13.219,-

300 cm 2 10.389,- 2 11.129,- 2 12.299,- 2 13.069,- 2 14.179,-

350 cm 2 11.259,- 2 12.119,- 2 13.409,- 2 14.269,- 2 15.379,-

400 cm 2 12.849,- 2 13.859,- 2 15.429,- 2 16.449,- 2 17.819,-
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Tuinkamer met  
schuifpui 
 
Iedere woning en tuin is anders. Uiteraard wilt 
u een tuinkamer waarvan het design perfect 
aansluit op de inrichting van uw tuin. Wellicht 
is dat een tuinkamer met een 4-delige  
schuifpui met twee vaste wanden. 
 
 

Ruimte voordeel 
Met een schuifpui komt er veel daglicht naar 
binnen en krijgt u een prachtige verbinding met 
uw tuin. Het grote voordeel van de tuinkamer 
met schuifpui is dat de schuifdeuren een  
ruimtevoordeel bieden ten opzichte van  
openslaande deuren. De 4-delige schuifpui heeft 
twee schuifbare delen waarmee u zelf bepaalt 
hoe groot de opening naar buiten wordt. 
 
Daarnaast bieden de aluminium kozijnen een 
mooi geheel met uw woning.  
 

Dakbedekking 
De tuinkamer met schuifpui is zowel leverbaar 
met polycarbonaat als glazen dakbedekking. 
Daarnaast is het ook mogelijk om tegen een 
meerprijs te kiezen voor hittewerende  
dakbedekking, zodat je heerlijk koel kan  
genieten van de zomer.

Al vanaf

10.289 ,-
Tuinkamer met 4-delige schuifpui incl. polycarbonaat 
Afmeting: 400 x 250 cm

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

Schuifpui

4-delige schuifpui 

Zijwanden
Zijwanden inclusief veiligheidsglas

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Uw goot snel en eenvoudig bladvrij maken 
met een Gootborstel?  
Kijk snel op pagina 94 voor meer informatie!

Tuinkamers / Tuinkamer met schuifpui

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met schuifpui incl. polycarbonaat dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 10.289,- 2 11.179,- 2 11.819,- 2 12.609,-

300 cm 2 10.959,- 2 11.879,- 2 12.549,- 2 13.389,-

350 cm 2 11.659,- 2 12.619,- 2 13.399,- 2 14.209,-

400 cm 2 12.639,- 2 13.629,- 2 14.389,- 2 15.289,-

Afmetingen & prijzen Tuinkamer met schuifpui incl. glazen dakbedekking

400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 11.419,- 2 11.949,- 2 12.689,- 2 13.669,-

300 cm 2 11.699,- 2 12.799,- 2 13.579,- 2 14.629,-

350 cm 2 12.689,- 2 13.899,- 2 14.789,- 2 15.929,-

400 cm 2 14.419,- 2 15.919,- 2 17.719,- 2 18.279,-
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Bescherming tegen laaghangende zon? 
Het Coolfit® rolgordijn is perfect te  
combineren met onze pergola!

Pergola met Coolfit® 
harmonicadoek 
 
Een pergola met harmonicadoek is een 
aluminium constructie met een hoogwaardig 
kwalitatief doek. Naar wens kunt u met deze 
constructie er voor kiezen om het doek open 
of dicht te schuiven.

 

Coolfit® harmonicadoek 
Het Coolfit® Harmonicadoek is gemaakt van zeer 
sterk geknoopt HDPE materiaal en geeft tot 95% 
bescherming tegen schadelijke UV stralen.  
Naast dat het bescherming geeft tegen de zon is 
het Harmonicadoek bestand tegen wind, regen, 
sneeuw, vorst en schimmels; een compleet 
weerbestendig en rotvrij doek, welke eenvoudig 
te reinigen is.  
Het doek is eenvoudig open en dicht te schuiven 
door aan het touw te trekken. 
 

Coolfit® Rolgordijn 
Bescherm uzelf tegen de laaghangende zon 
en zorg voor meer beschutting en privacy met 
Coolfit® rolgordijn. Dit optionele rolgordijn 
is (net als het harmonicadoek) gemaakt van 
geknoopt HDPE materiaal en vormt een perfecte 
combinatie met de pergola.

Al vanaf

1.539 ,-
Pergola aan woning incl. Harmonicadoek 
Afmeting: 319 x 319 cm

Harmonicadoek
Coolfit® HDPE harmonicadoek

Kleuren harmonicadoek
Gebroken wit | Zand | Antraciet

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Pergola vrijstaand

Afmeting Staanders Prijs

319 x 319 cm 4 1.369,-

319 x 419 cm 4 1.489,-

Coolfit® harmonicadoek;  
in 3 kleuren verkrijgbaar!

Zonwering / Pergola met harmonicadoek

Coolfit® rolgordijn

Afmeting Prijs

240 x 198 cm 189,-

240 x 296 cm 229,-

Pergola aan woning

Afmeting Staanders Prijs

319 x 319 cm 2 1.539,-

319 x 419 cm 2 1.649,-

Pagina  62 Pagina  63



Lamellendoeken  
zijn verkrijgbaar in  
3 kleurvarianten.
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Lamellendoek  
 
Geniet nog meer van het buitenleven op uw 
terras of veranda dankzij het lamellendoek 
van Gardendreams. Het lamellendoek is een 
exclusief voor Gardendreams geproduceerd 
product van zeer hoogwaardige kwaliteit en is 
bestand tegen extreme weersinvloeden. 
 

Weerkaatsing van zonlicht 
Vanwege het gebruik van aluminium draden 
heeft het doek een weerkaatsende werking op 
zonnestralen. Deze toepassing zorgt voor extra 
bescherming.  
 
Deze exclusieve zonwering is  van zeer hoog-
waardige kwaliteit en bestand tegen extreme 
weersinvloeden. Met de aanschaf van een  
lamellendoek bepaalt uzelf hoelang en wanneer 
u wilt genieten van de zonnestralen. 
 

Doeken in drie kleuren 
De lamellendoeken zijn verkrijgbaar geel, grijs 
en lichtgrijs. Ook is het mogelijk om tegen een  
meerprijs te kiezen voor een versterkt doek.

Al vanaf

     459 ,-
Lamellendoek excl. telescoopstang 
Afmeting: 300 x 200 cm

Doek
Aluminium draden

Doek kleuren
Geel, grijs en lichtgrijs

Bediening

Telescoopstang 

Wilt u  een versterkt lamellendoek?  
Vraag uw Gardendreams dealer naar de  
mogelijkheden!

Zonwering / Lamellendoek  

Afmetingen & prijzen Lamellendoek voor polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs

200 cm 3 459,- 4 599,- 5 759,- 6 899,- 7 1.049,-

250 cm 3 509,- 4 659,- 5 839,- 6 989,- 7 1.169,-

300 cm 3 589,- 4 789,- 5 969,- 6 1.179,- 7 1.369,-

350 cm 3 689,- 4 909,- 5 1.139,- 6 1.349,- 7 1.579,-

400 cm 3 779,- 4 1.029,- 5 1.279,- 6 1.529,- 7 1.789,-

Afmetingen & prijzen Lamellendoek voor glazen dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs Doeken Prijs

200 cm 4 599,- 5 759,- 7 1.049,- 8 1.199,- 9 1.339,-

250 cm 4 659,- 5 839,- 7 1.169,- 8 1.319,- 9 1.499,-

300 cm 4 789,- 5 969,- 7 1.369,- 8 1.559,- 9 1.749,-

350 cm 4 909,- 5 1.139,- 7 1.579,- 8 1.809,- 9 2.019,-

400 cm 4 1.029,- 5 1.279,- 7 1.789,- 8 2.029,- 9 2.289,-
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Motor met afstandsbediening

    349 ,-
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Onderdak  
zonwering 
 
Door de zon kan het op een zomerdag erg 
warm worden onder een veranda. Met een 
onderdak zonwering bent u beschermt tegen 
de warmte van de zon en kunt u genieten van 
schaduw wanneer u dat zelf wilt. 
 

Oerdegelijk en stijlvol 
Dit oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen  
van Duitse makelij hebben een zeer goede  
prijs-kwaliteitverhouding. De onderdak  
zonwering voorkomt verblinding door de zon 
en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw 
veranda sterk wordt verminderd. 
 

Electrische zonwering 
De onderdak zonwering is uitgevoerd met een 
oersterke Somfy-motor. Optioneel is een motor 
met afstandsbediening verkrijgbaar. 

Trend 200 en Trend 250 SZ 
De Trend 250 SZ is een onderdak zonwering 
gebasseerd op de Trend 200. Het grote verschil 
tussen deze twee typen zonwering is dat het 
doek van de Trend 250 SZ breder is, waardoor 
de opening tussen het doek en de geleiderail 
minimaal is. Bovendien geschikt is voor  
veranda’s met een grote afmeting.

Al vanaf

1.789 ,-
GD Trend 200 incl. Somfy motor 
Afmeting: 150 x 150 cm

Doek
Uv-bestendig doek

Motor
Somfy motor

Afstandsbediening

Optioneel 

Standaard kleuren cassettes
Wit RAL 9016 | Antraciet RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs RAL 9007 

Verticale zonwering?  
Kijk snel op pagina 72 voor onze  
verticale zonwering!

Zonwering / Onderdak zonwering 

Afmetingen & prijzen GD Trend 200 onderdak zonwering

150 cm breed 200 cm breed 250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 1.789,- 1.819,- 1.919,- 2.049,- 2.109,-

200 cm 1.849,- 1.889,- 2.019,- 2.119,- 2.189,-

250 cm 1.899,- 1.959,- 2.069,- 2.159,- 2.249,-

300 cm 1.959,- 2.029,- 2.179,- 2.289,- 2.379,-

350 cm 2.029,- 2.109,- 2.229,- 2.339,- 2.449,-

400 cm 2.079,- 2.179,- 2.299,- 2.419,- 2.569,-

450 cm 2.139,- 2.249,- 2.379,- 2.499,- 2.659,-

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed 550 cm breed 600 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.189,- 2.249,- 2.329,- 2.399,- 2.509,-

200 cm 2.249,- 2.409,- 2.479,- 2.539,- 2.669,-

250 cm 2.349,- 2.489,- 2.559,- 2.639,- 2.839,-

300 cm 2.489,- 2.589,- 2.679,- 2.779,- 2.999,-

350 cm 2.569,- 2.819,- 2.929,- 3.039,- 3.319,-

400 cm 2.659,- 2.939,- 3.109,- 3.249,- 3.489,-

450 cm 2.789,- 3.039,- 3.239,- 3.389,- 3.649,-

Afmetingen & prijzen GD Trend 250 SZ onderdak zonwering

150 cm breed 200 cm breed 250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.189,- 2.349,- 2.509,- 2.659,- 2.789,-

200 cm 2.289,- 2.449,- 2.599,- 2.769,- 2.939,-

250 cm 2.309,- 2.489,- 2.659,- 2.829,- 2.999,-

300 cm 2.369,- 2.549,- 2.739,- 2.929,- 3.119,-

350 cm 2.449,- 2.649,- 2.829,- 3.069,- 3.259,-

400 cm 2.499,- 2.709,- 2.899,- 3.149,- 3.349,-

450 cm 2.589,- 2.799,- 2.999,- 3.259,- 3.469,-

500 cm 2.689,- 2.909,- 3.119,- 3.379,- 3.599,-

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed 550 cm breed 600 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.919,- 3.109,- 3.269,- 3.479,- 3.629,-

200 cm 3.069,- 3.279,- 3.439,- 3.659,- 3.829,-

250 cm 3.169,- 3.389,- 3.559,- 3.789,- 3.959,-

300 cm 3.299,- 3.519,- 3.699,- 3.939,- 4.119,-

350 cm 3.449,- 3.679,- 3.869,- 4.119,- 4.599,-

400 cm 3.549,- 3.789,- 4.039,- 4.519,- 4.729,-

450 cm 3.669,- 4.159,- 4.389,- 4.669,- 4.899,-

500 cm 3.809,- 4.309,- 4.559,- 4.849,- 5.079,-

Pagina  66 Pagina  67



 

`

Bovendak  
zonwering 
 
Heeft u een veranda welke de gehele dag in de 
zon staat, dan kan het behoorlijk warm worden 
onder uw veranda. Om te voorkomen dat er 
geen broeikaseffect ontstaat is onze bovendak 
zonwering de oplossing.  
 

Op uw veranda gemonteerd 
De bovendak zonwering wordt bovenop het dak 
van uw veranda gemonteerd. Dit zorgt ervoor 
dat de zon het dak van de veranda niet raakt en 
het minder warm wordt onder uw veranda of 
tuinkamer.  
 

Electrische zonwering 
U creëert uw eigen schaduwplek snel en  
eenvoudig met het elektrisch  
besturingssysteem. Ook onze bovendak zonwer-
ing is uitgevoerd met een oersterke Somfy-mo-
tor. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te 
voeren met afstandsbediening. 
 

GD Trend 350 en GD Trend 350 SZ 
De bovendak zonwering is verkrijbaar in twee 
varianten: de GD Trend 350 en GD Trend 350 SZ. 
De GD Trend 350 SZ beschikt over een railsys-
teem waardoor de opening tussen het doek en 
de geleiderail minimaal is.

Al vanaf

2.199 ,-
GD Trend 350 incl. Somfy motor 
Afmeting: 150 x 150 cm

Doek
Uv-bestendig doek

Motor
Somfy motor

Afstandsbediening

Optioneel 

Standaard kleuren cassettes
Wit RAL 9016 | Antraciet RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs RAL 9007 

Verticale zonwering?  
Kijk snel op pagina 72 voor onze  
verticale screens!

Zonwering / Bovendak zonwering 

Motor met afstandsbediening

   349 ,-

Afmetingen & prijzen GD Trend 350 bovendak zonwering

150 cm breed 200 cm breed 250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.199,- 2.359,- 2.519,- 2.669,- 2.789,-

200 cm 2.299,- 2.459,- 2.609,- 2.769,- 2.939,-

250 cm 2.349,- 2.529,- 2.689,- 2.849,- 3.019,-

300 cm 2.399,- 2.589,- 2.769,- 2.959,- 3.139,-

350 cm 2.489,- 2.679,- 2.859,- 3.089,- 3.279,-

400 cm 2.649,- 2.849,- 3.049,- 3.299,- 3.509,-

450 cm 2.739,- 2.959,- 3.159,- 3.429,- 3.639,-

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed 550 cm breed 600 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.919,- 3.109,- 3.259,- 3.469,- 3.619,-

200 cm 3.069,- 3.269,- 3.429,- 3.649,- 3.809,-

250 cm 3.189,- 3.399,- 3.569,- 3.799,- 3.969,-

300 cm 3.319,- 3.539,- 3.719,- 3.939,- 4.129,-

350 cm 3.469,- 3.699,- 3.879,- 4.119,- 4.599,-

400 cm 3.709,- 4.189,- 4.419,- 4.689,- 4.919,-

450 cm 3.849,- 4.339,- 4.579,- 4.869,- 5.099,-

Afmetingen & prijzen GD Trend 350 SZ bovendak zonwering

150 cm breed 200 cm breed 250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.329,- 2.499,- 2.669,- 2.829,- 2.959,-

200 cm 2.439,- 2.599,- 2.759,- 2.939,- 3.109,-

250 cm 2.489,- 2.679,- 2.859,- 3.019,- 3.199,-

300 cm 2.549,- 2.739,- 2.929,- 3.129,- 3.329,-

350 cm 2.629,- 2.839,- 3.029,- 3.279,- 3.469,-

400 cm 2.719,- 2.929,- 3.129,- 3.389,- 3.599,-

450 cm 2.799,- 3.019,- 3.239,- 3.499,- 3.719,-

500 cm 2.909,- 3.139,- 3.359,- 3.629,- 3.849,-

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed 550 cm breed 600 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 3.099,- 3.299,- 3.459,- 3.679,- 3.839,-

200 cm 3.249,- 3.469,- 3.639,- 3.859,- 4.039,-

250 cm 3.379,- 3.609,- 3.789,- 4.019,- 4.209,-

300 cm 3.519,- 3.749,- 3.939,- 4.179,- 4.379,-

350 cm 3.669,- 3.919,- 4.109,- 4.369,- 4.869,-

400 cm 3.799,- 4.059,- 4.319,- 4.819,- 5.039,-

450 cm 3.929,- 4.439,- 4.679,- 4.979,- 5.209,-

500 cm 4.079,- 4.599,- 4.859,- 5.159,- 5.399,-
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Onderdak zonwering 
GD 879 
 
De GD Tracfix 879 maakt indruk met zijn  
eenvoudige design. De cassette is slechts  
130 mm in doorsnede, hierdoor valt het 
scherm niet erg op onder uw veranda. 
 
 
 

Electrische zonwering 
U creëert uw eigen schaduwplek snel en  
eenvoudig met het elektrisch  
besturingssysteem. De GD Tracfix 879 is  
uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. 
Deze krachtige motor is optioneel ook uit te 
voeren met afstandsbediening. 
 

Het Tracfix-systeem 
Tegen een meerprijs kunt u de GD 879 laten 
uitvoeren met Tracfix. Door het Tracfix-systeem 
krijgt u een strakke geleiding van het doek in 
een gesloten circuit en hangt het doek mooi 
strak onder uw veranda of tuinkamer.  
U heeft geen last meer van een lichtkier tussen 
de zijgeleiders en het doek.

Al vanaf

2.409 ,-
GD 879 incl. Somfy motor 
Afmeting: 150 x 150 cm

Doek
Uv-bestendig doek

Motor
Somfy motor

Afstandsbediening

Optioneel 

Standaard kleuren cassettes
Wit RAL 9016 | Antraciet RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs RAL 9007 

Met lamellendoeken kunt u in delen 
zonwering open en dicht schuiven. 
Kijk snel op pagina 64.

Motor met afstandsbediening

    349 ,-

Zonwering / Onderdak zonwering GD 879 

Afmetingen & prijzen GD 879 onderdak zonwering

150 cm breed 200 cm breed 250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.409,- 2.449,- 2.529,- 2.599,- 2.679,-

200 cm 2.469,- 2.529,- 2.599,- 2.699,- 2.779,-

250 cm 2.519,- 2.589,- 2.689,- 2.779,- 2.959,-

300 cm 2.589,- 2.669,- 2.769,- 2.969,- 3.069,-

350 cm 2.719,- 2.809,- 2.989,- 3.129,- 3.389,-

400 cm 2.859,- 2.959,- 3.069,- 3.219,- 3.489,-

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed 550 cm breed 600 cm breed

Diepte Prijs Prijs Prijs Prijs Prijs

150 cm 2.759,- 2.859,- 2.929,- 3.009,- 3.109,-

200 cm 2.959,- 3.039,- 3.149,- 3.249,- 3.349,-

250 cm 3.049,- 3.179,- 3.279,- 3.379,- 3.489,-

300 cm 3.179,- 3.309,- 3.419,- 3.539,- 3.669,-

350 cm 3.569,- 3.699,- 3.859,- 3.949,- 4.159,-

400 cm 3.699,- 3.819,- 3.869,- 4.099,- 4.329,-
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Verticale zonwering 
GD 100 
 
Met een verticale zonwering controleert u de 
zon, wind en warmte naar uw geheel eigen 
wensen. Vooral bij een laagstaande zon of een 
kille wind is een screen de ideale oplossing.  

 
 

Ruimte afsluiten 
Naast dat u bescherming heeft van zon en wind, 
biedt een verticale zonwering de mogelijkheid 
om uw ruimte af te sluiten, wat uw privacy  
aanzienlijk vergroot. 
 

Electrische zonwering 
De verticale zonwering van Gardendreams 
worden standaard uitgevoerd met een oersterke  
Somfy-motor, welke met een schakelaar te  
bedienen is. Deze krachtige motor is optioneel 
ook uit te voeren met afstandsbediening.

Al vanaf

1.139 ,-
Verticale zonwering GD 100 incl. Somfy motor 
Afmeting: 150 x 150 cm

Doek
Uv-bestendig doek

Motor
Somfy motor

Afstandsbediening

Optioneel 

Standaard kleuren cassettes
Wit RAL 9016 | Antraciet RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs RAL 9007 

Met lamellendoeken kunt u in delen 
zonwering open en dicht schuiven. 
Kijk snel op pagina 64.

Zonwering / Verticale zonwering GD 100  

Afmetingen & prijzen

100 cm breed 150 cm breed 200 cm breed

Hoogte Prijs Prijs Prijs

100 cm 1.139,- 1.219,- 1.309,-

150 cm 1.219,- 1.309,- 1.409,-

200 cm 1.309,- 1.409,- 1.509,-

250 cm 1.429,- 1.539,- 1.649,-

300 cm 1.529,- 1.639,- 1.769,-

350 cm 1.609,- 1.749,- 1.869,-

250 cm breed 300 cm breed 350 cm breed

Hoogte Prijs Prijs Prijs

100 cm 1.399,- 1.489,- 1.579,-

150 cm 1.509,- 1.599,- 1.709,-

200 cm 1.619,- 1.729,- 1.819,-

250 cm 1.769,- 1.879,- 1.989,-

300 cm 1.879,- 2.009,- 2.119,-

350 cm 2.009,- - -

400 cm breed 450 cm breed 500 cm breed

Hoogte Prijs Prijs Prijs

100 cm 1.699,- 1.799,- 1.919,-

150 cm 1.809,- 1.929,- 2.039,-

200 cm 1.979,- 2.059,- 2.179,-

250 cm 2.109,- 2.349,- 2.599,-

300 cm 2.239,- 2.469,- 2.729,-

Afstandsbediening

   103 ,-
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Een aluminium schuttingdeur bij uw 
schutting? Vraag uw verkoper naar de 
mogelijkheden!

`

Aluminium 
schuttingen 
 
Geniet van optimale privacy in uw tuin dankzij 
de aluminium schuttingen van Gardendreams. 
De aluminium planken zijn in diverse variaties 
te plaatsen, passend in uw tuin en geheel naar 
uw smaak.  
 

Duurzaam  
Aluminium schuttingen hebben als grote voor-
deel dat de aluminium planken jaren mee gaan. 
De aluminium planken zijn weer- en  
hittebestendig en vergen ook nog eens weinig 
onderhoud. Ook zijn de schuttingen goed te 
combineren met andere objecten en materialen 
in de tuin.   
 

Kies en mix uw eigen stijl  
Het flexibele schuttingsysteem en de ruime 
keuze aan panelen, maken het mogelijk om uw 
eigen schutting volledig naar uw persoonlijke 
smaak samen te stellen.  
 
Gaat u voor een standaard schutting of  
combineert u verschillende stijlen panelen met 
elkaar? Per schuttingdeel kunt u tot drie panelen 
vrij combineren. 
Het eindresultaat is volledig gepersonaliseerde 
schutting wand van zeer sterk en  
onderhoudsarm aluminium. 

 

Al vanaf

    529 ,-
Basis aluminium schutting excl. staanders 

Afmeting: 180 x 182 cm

Afmetingen schuttingen
180 x 182 cm

Staanders

9 x 9 cm (standaard niet meegeleverd) 

Standaard kleuren aluminium
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Wanden en schuttingen /  Aluminium schuttingen

Geperforeerd paneel

 per stuk 149 ,-
Matte folie

per stuk 129 ,-
Volkern houtstructuur

per stuk 99 ,-

+

Basis Aluminium schutting

    529 ,-
Excl. staanders

RVS look paneel

per 3 stuks 69 ,-
Rookglas

per stuk 69 ,-
   Gespiegeld glas

 per stuk 99 ,-
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Carport  
Legend Edition  
met polycarbonaat 
 
Naast dat de Legend Edition veelal gebruikt 
wordt als veranda is de Legend Edition ook 
uitstekend te gebruiken als luxe carport. 
 
 

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

Extra optie mogelijkheden 
De Legend Edition is altijd uit te breiden met 
opties om uw comfort nog verder te vergroten. 
Ook wanneer u al langere tijd over een carport 
van Gardendreams beschikt kunt u op elk  
gewenst moment uw carport eenvoudig  
uitbreiden met onze comfort opties. 

 

Al vanaf

1.589 ,-
Legend Edition carport 
Afmeting: 300 x 200 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot

Vlakke goot 

Staanders

11 x 11 cm 

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Uw carport voorzien van een zijwand?  
Kijk snel op pagina 40 voor de  
mogelijkheden!

Carports / Legend Edition
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Afmetingen & prijzen Legend Edition carport incl. polycarbonaat dakbedekking

300 cm breed 400 cm breed 500 cm breed 600 cm breed 700 cm breed

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 1.589,- 2 1.899,- 3 2.259,- 3 2.329,- 3 2.859,-

250 cm 2 1.689,- 2 1.979,- 3 2.379,- 3 2.699,- 3 2.999,-

300 cm 2 1.829,- 2 2.179,- 3 2.609,- 3 2.959,- 3 3.309,-

350 cm 2 1.959,- 2 2.349,- 3 2.839,- 3 3.229,- 3 3.619,-

400 cm 2 2.099,- 2 2.549,- 3 3.059,- 3 3.509,- 3 3.939,-

450 cm 2 3.089,- 2 3.709,- 3 4.399,- 3 5.019,- 3 5.629,-

500 cm 2 3.299,- 2 3.979,- 3 4.739,- 3 5.409,- 3 6.079,-
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Uw carport voorzien van een zijwand?  
Kijk snel op pagina 40 voor de  
mogelijkheden!

Toogcarport 
enkel en dubbel 
 
Wilt u een carport die, naast functioneel ook 
nog eens een ware blikvanger bij uw woning 
is? Kies dan voor een carport met een  
toogdakconstructie.

 
 
 

Bescherm uw auto 
Een carport is de ideale manier om uw auto het 
hele jaar te beschermen tegen weersinvloeden. 
Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt 
tegen regen, sneeuw, vorst, vallende bladeren 
en vallende takken. In de zomer en lente tegen 
extreme weersomstandigheden, zoals hagel en 
Uv-straling. 
  

Verschillende maten en kleuren 
Deze toogcarport is leverbaar in verschillende 
maatvoeringen en kleuren.

U heeft de keuze uit een dakbedekking van  
Polycarbonaat helder of opaal. U vindt altijd een 
carport passend bij uw woning en stijl.  

Al vanaf

4.249 ,-
Enkele toogcarport 
Afmeting: 300 x 500 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot
Vlakke goot

Aantal afmetingen
12 standaard afmetingen

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Carports / Toogcarport

Afmetingen & prijzen

Toogcarport enkel

Breedte Diepte Staanders Prijs

300 cm 500 cm 4 4.249,-

300 cm 600 cm 4 4.869,-

300 cm 700 cm 6 5.549,-

300 cm 800 cm 6 6.159,-

300 cm 900 cm 6 6.779,-

300 cm 1000 cm 6 7.179,-

Toogcarport dubbel

Breedte Diepte Staanders Prijs

600 cm 500 cm 6 7.799,-

600 cm 600 cm 6 9.019,-

600 cm 700 cm 9 10.049,-

600 cm 800 cm 9 11.259,-

600 cm 900 cm 9 12.279,-

600 cm 1000 cm 9 13.309,-
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`
Uw carport voorzien van een zijwand?  
Kijk snel op pagina 40 voor de  
mogelijkheden!

Zadeldakcarport 
enkel en dubbel 
 
Een carport met zadeldak kan ook voor u de 
perfecte keuze zijn. Of het nu perfect past bij 
de stijl van uw woning of dat u als een blok 
gevallen bent voor het design; we moedigen 
uw keuze aan.

 

Bescherm uw auto 
Een carport is de ideale manier om uw auto het 
hele jaar te beschermen tegen weersinvloeden. 
Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt 
tegen regen, sneeuw, vorst, vallende bladeren 
en vallende takken. In de zomer en lente tegen 
extreme weersomstandigheden, zoals hagel en 
Uv-straling. 
  

Onderhoudsvrij 
De zadeldak carports van Gardendreams worden 
uitgevoerd in hoogwaardige aluminium. Het 
voordeel van een aluminium carport is dat deze 
onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur 
hebben. Daarnaast geeft het een moderne  
uitstraling die bij elke woning past.

De doorrijbreedte van de enkele zadeldak 
carport is 336 cm. De doorrijbreedte van de 
dubbele zadeldakcarport is 578 cm.

Al vanaf

4.959 ,-
Enkele zadeldak carport 
Afmeting: 368 x 500 cm

Dakbedekking
16 mm polycarbonaat Opaal of Helder

Goot
Vlakke goot

Doorrij- en nokhoogte
Doorrijhoogte 227 cm | Nokhoogte 331,5 cm

Standaard kleuren
Wit RAL 9016 | Antraciet structuur RAL 7016 | 

Crème wit RAL 9001 | Grijs structuur RAL 9007 

Carports / Zadeldakcarport

Afmetingen & prijzen

Zadeldak carport enkel

Breedte Diepte Staanders Prijs

368 cm 500 cm 6 4.959,-

368 cm 600 cm 6 5.899,-

368 cm 700 cm 6 6.819,-

368 cm 800 cm 6 7.919,-

368 cm 900 cm 8 9.029,-

368 cm 1000 cm 8 10.139,-

Zadeldak carport dubbel

Breedte Diepte Staanders Prijs

610 cm 500 cm 6 5.959,-

610 cm 600 cm 6 7.078,-

610 cm 700 cm 6 8.239,-

610 cm 800 cm 6 9.529,-

610 cm 900 cm 8 10.819,-

610 cm 1000 cm 8 12.009,-
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Deze carport ombouwen naar  
overkapping? Vraag uw Gardendreams- 
dealer naar de mogelijkheden!

Carport met platdak 
 
In een wisselvallige klimaat is het een prettig 
idee dat uw auto, caravan, boot of andere 
eigendommen beschermd zijn tegen ijzel, 
sneeuw, regen en felle zon. 
Een carport met platdak biedt de juiste  
bescherming en extra comfort.

 

Comfort 
Een carport met platdak geeft u persoonlijk 
ook het nodige comfort. Zo is vuil op uw net 
gewassen auto nagenoeg verleden tijd, blijft uw 
auto in de zomer koeler en hoeft u niet meer in 
de regen te staan wanneer u in- of uit uw auto 
wilt stappen.  
 

Ombouwen naar veranda of schuur 
Met een paar aanpassingen kunt u deze carport 
eenvoudig om te bouwen naar een overkapping 
die kan dienen als een veranda, schuur of een 
combinatie van deze twee. 
 
De carports met platdak is gemaakt van  
hoogwaardig aluminium en zijn eenvoudig los 
te plaatsen, zonder dat u aanpassingen moet 
doen aan uw woning. De overkapping met een 
plat dak is eenvoudig te monteren en past bij 
vrijwel ieder type woning.

Al vanaf

4.155 ,-
Carport met platdak 
Afmeting: 320 x 300 cm

Dakbedekking
16 mm witte Sandwich panelen

Dak constructie
Aluminium

Doorrijhoogte
Doorrijhoogte 227 cm

Standaard kleuren
Antraciet structuur RAL 7016  | Grijs structuur RAL 

9007 

Carports / Carport met platdak

Afmetingen & prijzen

Carport met platdak enkel Gootkap 22 cm LED verlichting*

Diepte Breedte Staanders Prijs Prijs Prijs

300 cm 320 cm 4 4.155,- 1.037,- 632,-

400 cm 320 cm 4 4.787,- 1.139,- 697,-

500 cm 320 cm 4 5.542,- 1.224,- 762,-

600 cm 320 cm 4 6.178,- 1.324,- 806,-

700 cm 320 cm 6 6.912,- 1.394,- 915,-

Carport met platdak dubbel Gootkap 22 cm LED verlichting*

Diepte Breedte Staanders Prijs Prijs Prijs

300 cm 629 cm 6 7.225,- 1.292,- 1.051,-

400 cm 629 cm 6 8.333,- 1.394,- 1.136,-

500 cm 629 cm 6 9.564,- 1.479,- 1.221,-

600 cm 629 cm 6 10.673,- 1.564,- 1.302,-

700 cm 629 cm 8 11.883,- 1.666,- 1.387,-

Standaard gootkap  
met 5 cm overstek

Vlakke gootkap  
met 22 cm overstek

Ronde gootkap  
met 22 cm overstek

LED verlichting  
*voor 22 cm gootkappen
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`
Een Outdoor cabin met glasschuif-
wandsysteem? Kijk snel op pagina 50 
voor glasschuifwanden!

Outdoor cabins  
met platdak 
 
Een Outdoor cabin is een ideale ruimte om uw 
kostbare tuinspullen in op te bergen.  
De wanden bestaan uit Outdoor panels, die 
dankzij hun isolerende werking ook beter 
bestand zijn tegen allerlei weersinvloeden. 

 

Lange levensduur 
Een Outdoor cabin is onderhoudsarm en heeft 
een zeer lange levensduur. Met een aluminium 
tuinhuis kiest u voor het gemak van weinig tot 
geen onderhoud en geeft u tegelijk meer sfeer 
aan uw tuin.   
 

Sandwich panelen en melkglas 
De Outdoor cabins met plat dak worden  
geleverd met sandwich panelen als  
dakbedekking.De deuren van de Outdoor cabins 
worden geleverd inclusief Melkglas. 
 

Een Outdoor cabin uitbreiden 
Een raam met melkglas of een enkele deur in uw  
Outdoor cabin? De Outdoor cabins kunt u met 
onze uitbreidingsmogelijkheden compleet naar 
uw eigen hand zetten. Zo is het zelfs mogelijk 
om een Outdoor cabin met overstek uit te laten 
voeren met een glasschuifwandsysteem!  

Al vanaf

10.209 ,-
Outdoor cabin Leto 
Afmeting: 300 x 300 cm

Dakbedekking
16 mm witte Sandwich Panelen

Hoogte
245 cm

Overstek

5 cm rondom 

Standaard kleur
Antraciet structuur RAL 7016

Leto

    10.209 ,-

300 cm

300 cm

Outdoor cabins  
worden incl.  
melkglas geleverd

Outdoor Cabins / Outdoor Cabins met platdak

Rhode

    13.019 ,-

400 cm

400 cm

Melia

    14.759 ,-

300 cm

300 cm

Dione

    16.929 ,-

400 cm

400 cm300 cm 300 cm

Standaard gootkap  
met 5 cm overstek

Vlakke gootkap  
met 22 cm overstek

Ronde gootkap  
met 22 cm overstek

LED verlichting  
voor 22 cm gootkappen

Extra opties

Ronde of Vlakke 22 cm Gootkappen

Type Outdoor Cabin Prijs

Leto 490,-

Rhode 653,-

Melia 653,-

Dione 817,-

Led verlichting voor 22 cm Gootkappen

Type Outdoor Cabin Prijs

Leto 654,-

Rhode 781,-

Melia 829,-

Dione 993,-

Pagina  84 Pagina  85



 

`
Een Outdoor cabin met glasschuif-
wandsysteem? Kijk snel op pagina 50 
voor glasschuifwanden!

Outdoor cabins  
met Zadeldak 
 
Naast een Outdoor cabin met platdak kunt u 
ook kiezen voor een traditionele uitvoering 
van een tuinhuis; een Outdoor cabin met een 
zadeldak. De wanden en dakbdekking bestaan 
uit de goed isolerende Outdoor panels.

 
Lange levensduur 
Een Outdoor cabin is onderhoudsarm en heeft 
een zeer lange levensduur. Met een aluminium 
tuinhuis kiest u voor het gemak van weinig tot 
geen onderhoud en geeft u tegelijk meer sfeer 
aan uw tuin.   
 

Outdoor panel dakbedekking 
De Outdoor cabins met zadeldak worden  
geleverd met Outdoor panels als dakbedekking. 
De deuren van de Outdoor cabins worden  
geleverd inclusief Melkglas. 
 

Een Outdoor cabin uitbreiden 
Een raam met melkglas of een enkele deur in uw  
Outdoor cabin? De Outdoor cabins kunt u met 
onze uitbreidingsmogelijkheden compleet naar 
uw eigen hand zetten. Zo is het zelfs mogelijk 
om een Outdoor cabin met overstek uit te laten 
voeren met een glasschuifwandsysteem!  

Al vanaf

9.549 ,-
Outdoor Cabin Asteria  
Afmeting: 300 x 300 cm

Dakbedekking
40 mm Outdoor panel

Hoogte
245 cm

Overstek

Voorzijde 85 cm, zij- en achterzijde 15 cm 

Standaard kleuren
Antraciet structuur RAL 7016

Asteria

    9.549 ,-

Asopus

    11.409 ,-

400 cm

400 cm

300 cm

300 cm

Outdoor Cabins / Outdoor Cabins met zadeldak

Gaia

    13.349 ,-

500 cm

500 cm

Hermes

    12.049 ,-

300 cm

272 cm

Zeus

    13.899 ,-

400 cm

372 cm300 cm 300 cm
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Dakbedekking 
 
Het kiezen van de juiste dakbedekking is een 
essentieel onderdeel van  aankoop van uw 
veranda. Gaat u voor extra veel lichtinval, voor 
meer privacy of voor meer comfort met  
hittewerende dakbedekking? 
 
 
 
 
Polycarbonaat 
Polycarbonaatplaten hebben een x-structuur. 
Samen met een dikte van 16 mm zorgt dit voor 
een ongekend sterk verandadak. Zo is een flink 
pak sneeuw op uw veranda geen enkel prob-
leem. 
 
Glas 
De glazen dakbedekking van Gardendreams  
is gemaakt van gelaagd 8 mm dik  
veiligheidsglas. Het grote voordeel van een 
glazen dak is de optimale lichtdoorlaatbaarheid, 
waardoor deze dakbedekking een perfecte  
keuze is wanneer u zoveel mogelijk zonlicht 
onder uw veranda en uw woning wenst. 
 
Standaard keuze 
Standaard worden onze veranda’s geleverd 
inclusief polycarbonaat. Hierbij heeft u de keuze 
uit twee soorten Polycarbonaat; Helder en 
Opaal.  
Is uw keuze gevallen op een veranda met glas; 
deze veranda’s worden standaard geleverd met 
helder glas.

Hittewerende dakbedekking 
Naast de dakbedekking die standaard geleverd 
wordt, heeft u bij Gardendreams de  
mogelijkheid om uw veranda uit te voeren met 
dakbedekking met specifieke eigenschappen. 
 
Hierbij is te denken aan hittewerende  
dakbedekking of dakbedekking met een andere  
lichtinval. Hittewerende dakbedekking is  
voorzien van een UV-reflecterende laag, wat 
er voor zorgt zonnewarmte reflecteert zonder 
verlies van licht. 
 

Comfort opties / Dakbedekking

Helder Opaal IR Helder

Standaard keuze 
Een Heldere 16 mm dikke 
Polycarbonaat plaat welke licht 
door laat.

`

Relax

Meerprijs per m²  17 ,-

 
Een melkwit gekleurde 16 mm 
dikke hittewerende 
Polycarbonaat plaat.

`

Helder Mat glas

Stopsol

Standaard keuze 
Helder transparant 8 mm  
gelaagd veiligheidsglas.

`

Meerprijs per m²  40 ,-

 
Gelaagd veiligheidsglas  
afgewerkt met hoogwaardig 
matte folie waardoor het glas 
een melkwitte kleur heeft.

`

Meerprijs per m²  123 ,-

 
Zilver/grijs gekleurd hittewerend 
veiligheidsglas.

`

`
Hittewerende dakbedekking is voorzien 
van een UV-reflecterende laag, wat er 
voor zorgt zonnewarmte reflecteert.

Standaard keuze 
Een melkwit gekleurde 16 mm 
dikke Polycarbonaat plaat.

`

Meerprijs per m²  17 ,-

 
Een Heldere 16 mm dikke hit-
tewerende Polycarbonaat plaat 
welke veel warmte tegen houdt.

`
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    245 ,-
Al vanaf

LED Easy Line incl 6 LED lampen, kabel en trafo

Verlichting 
 
Op een warme avond geniet u nog langer van 
uw veranda met onze sfeervolle en zuinige 
LED-verlichting! Door gebruik te maken van 
led verlichting in uw veranda kunt u de sfeer 
creëren die past bij uw woning en tuin.

 
 
LED verlichting 
Led verlichting is een trend op het gebied van 
verlichting. De populairiteit van de led lampen 
heeft te maken met de vele voordelen die led 
verlichting met zich mee brengt.  
Denk bijvoorbeeld aan de lange levensduur en 
de energiezuinigheid van led lampen.  
Als gevolg van de lange duurzaamheid en de 
energiezuinigheid zijn led lampen ook kosten-
besparend in vergelijking met bijvoorbeeld een 
gloeilamp.

Afstandsbediening 
U kunt er voor kiezen om de verlichting te 
bedienen met een wandschakelaar of met een 
afstandsbediening. 
 
Een afstandsbediening brengt veel voordelen 
met zich mee. Naast dat het meer gemak biedt, 
kunt u met de afstandsbediening de verlichting 
verdeeld over 4-zones bedienen en heeft de 
afstandsbediening een functie waarmee u de 
lampen per zone ook nog eens kunt dimmen! 
 
Drie varianten 
Voor de veranda’s gebaseerd op de Legend 
en Expert Edition veranda’s heeft u de keuze 
uit de Easy Line en Exclusive Line verlichting, 
waarbij de Exclusive Line geleverd wordt met 
afstandsbediening. De Superior Line is speciaal 
ontworpen voor de Superior Edition veranda en 
wordt ook met afstandsbediening geleverd.

Comfort opties / Verlichting

LED Easy Line

          245 ,-

LED Exclusive line

          297 ,-

LED Superior line

          435 ,-

De LED Easy Line is geschikt voor de 
Legend Edition en de Expert Edition 
en kunt u handmatig bedienen met 
een lichtschakelaar (niet standaard 
inbegrepen).

De LED Exclusive Line is een luxere  
variant van de LED Easy Line en is  
geschikt voor de Legend- en Expert  
Edition. Deze set geleverd wordt met 
een 4-zone afstands-bediening.

De LED Superior Line is speciaal  
ontworpen voor de Superior Edition. 
Met behulp van de bijgeleverde  
afstandsbediening kunt u de  
verlichting per 4 zones bedienen.

Bestaande uit; 6 LED lampen, 
kabel en trafo. `

Bestaande uit; 6 LED lampen,  
kabel, trafo en afstandsbediening. 

Bestaande uit; 6 LED lampen,  
kabel, trafo en afstandsbediening. ` `

`
Verlichting uitbreiden met extra LED 
lampen of een afstandsbediening?  
Vraag naar de mogelijkheden!
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Heaters 
 
Met onze moderne heaters kunt u ook op  
frissere avonden aangenaam genieten van uw 
veranda of terrras. Ook in de koude maanden 
van het jaar kunt u met een terrasverwarmer 
heerlijk comfortabel buiten zitten en maakt u 
nog meer gebruik van uw veranda. 
 
 
Aan het plafond of aan de wand 
Bij het kiezen van de juiste verwarming voor uw 
veranda of terras moet u op een aantal zaken 
letten. Zo ook waar u de heater gaat bevestigen; 
aan een plafond, wand of onder een parasol.

Bereik 
Een ander punt waar u rekening mee moet 
houden is het bereik van de heater. 
 
Afstandsbediening 
Een afstandsbediening brengt veel  
voordelen met zich mee. Op afstand uw  
verwarming inschakelen of net een tikje warmer 
zetten. Een groot deel van onze heaters wordt 
geleverd met een afstandsbediening. Daarnaast 
zijn de Golden 2000 Amber Smart en Heat & 
Beat te bedienen met uw Smartphone! 
 
Muziek en sfeer verlichting 
Helemaal bijzonder is de Heat & Beat; een heater 
die naast een afstandsbediening beschikt over 
bluetooth speakers en LED sfeer verlichting. 
De warmte, muziek en sfeerverlichting van de 
Heat & Beat is te besturen met uw smartphone. 

Golden Halogeen lamp 
Extreem korte golf, bereik max. 22 m2 bij 2000 Watt,  
zeer weinig licht, veel warmte, verwaait nauwelijks,  
sterk weerkaatsende reflector voor hoger rendement,  
energiebesparend.

Dr. Fischer (low glare) 
Extreem korte golf, bereik max. 24 m2 bij 2000 Watt,  
breed spectrum, verwaait nauwelijks, sterk weerkaatsende 
Duitse reflector voor hoger rendement, energiebesparend.

+

++

Korte- en lange golflengte:

Carbon lamp 
Korte golf, bereik max. 14 m2 bij 2000 Watt.

Golden Halogeen lamp 
Extreem korte golf, bereik max. 19 m2 bij 2000 Watt,  
minder licht, meer warmte, verwaait nauwelijks. 

Golden Halogeen lamp (low glare) 
Extreem korte golf, bereik max. 20 m2 bij 2000 Watt,  
nog minder licht, meer warmte, verwaait nauwelijks,  
sterk weerkaatsende reflector voor hoger rendement.

Comfort opties / Heaters

TH 1800 R

          144 ,-

Golden 1800 Comfort RC Outdoor Heatpanel

Capaciteit: 1800 Watt 
Max. bereik: 14 m2 
Lamp: Carbon 
Montage: wand/plafond 
Waterdichtheid: IP24 
Kosten per uur (circa): € 0,41

`

          350 ,-

Capaciteit: 2000 Watt 
Max. bereik: 20 m2 
Lamp: Golden Halogeen low glare 
Montage: wand/parasol/plafond 
Waterdichtheid: IP65 
Kosten per uur (circa): € 0,46

`

          350 ,-

Capaciteit: 2000 Watt 
Max. bereik: 20 m2 
Lamp: Golden Halogeen low glare 
Montage: wand/parasol/plafond 
Waterdichtheid: IP65 
Kosten per uur (circa): € 0,46

`

          397 ,-

Capaciteit: 800/1500/2000 Watt 
Max. bereik: 22 m2 
Lamp: Golden Amber 
Montage: wand/parasol/plafond 
Waterdichtheid: IP65 
Kosten per uur (circa): € 0,46

`

Heat & Beat

          494 ,-

Capaciteit: 2000 Watt 
Max. bereik: 25 m2 
Lamp: Golden Amber 
Montage: wand/parasol/plafond 
Waterdichtheid: IP65 
Kosten per uur (circa): € 0,46
Bluetooth speakers

`

Golden 2000 Ultra RC 
Zilver

Golden 2000 Ultra RC 
Zwart

Golden 2000 Amber 
Smart

          175 ,-

Capaciteit: 1800 Watt 
Max. bereik: 16 m2 
Lamp: Golden Halogeen 
Montage: wand 
Waterdichtheid: IP65 
Kosten per uur (circa): € 0,41

`

          339 ,-

Capaciteit: 1800 Watt 
Max. bereik: 12 m2 
Lamp: geen lamp, wel warmte 
 Montage: wand/plafond 
 Waterdichtheid: IPX4 
Kosten per uur (circa): € 0,41

`
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Toebehoren 
 
Iedere veranda is uniek! Iedereen heeft zijn of 
haar eigen wensen om een veranda naar eigen 
idee samen te stellen. Met onze toebehoren 
kunt u uw veranda net dat beetje extra geven 
om uw droom veranda compleet te maken. 
 
 
 
De look van uw veranda 
Naast de kleur en dakbedekking biedt  
Gardendreams nog meer mogelijkheden om het  
uiterlijk van uw veranda naar uw wensen aan 
te passen, zoals gootkappen en/of schoren die 
perfect passen bij uw woning en uw wensen! 
 
Fundering 
Een veranda moet uiteraard voldoen aan sterke 
fundering om stevig te staan. Welke fundering 
u nodig heeft voor uw veranda heeft te maken 
met de wensen die u heeft.  
 
Wilt u regenwater door de afvoer ondergronds 
laten weglopen of via een opening in de 
staander? Of maakt u het zichzelf makkelijk en 
kiest u voor een verstelbare betonvoet, waarmee 
u zelfs bij eventuele verzakkingen uw veranda 
eenvoudig kunt stellen.

Gemak met een gootborstel 
Misschien wel één van de meest vervelende 
klussen bij de schoonmaak van een veranda is 
de goot.  
 
Met een gootborstel wordt het blad in de goot 
opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de 
goot niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig 
en snel schoonmaken, door de borstel uit te 
kloppen.

Comfort opties / Toebehoren

Gootkap rond

Meerprijs per m1  31,-

Gootkap klassiek Schoor

De ronde gootkap is tijdloos en 
past bij vrijwel iedere woning. `

Betonvoet 

     Per stuk 39 ,-

Betonvoet met afvoer Verstelbare betonvoet

De standaard betonvoet wordt 
geplaatst bij een staander waar 
een ondergrondse afvoer niet 
gewenst is.

`

     Per stuk 79 ,-

De betonvoet met afvoer wordt 
geplaatst wanneer u uw afvoer 
voor water ondergrond weg wilt 
werken.

`

     Per stuk 89 ,-

Met de verstelbare betonvoet 
stelt u door middel van een 
schroefdraad, eenvoudig uw 
veranda in de hoogte. Water 
kunt u ook bij deze betonvoet 
ondergronds laten afvoeren.

`

Ankervoet hoek

   Per stuk 115 ,-

Gootborstel

Een ankervoet zorgt voor een 
extra stevige fundatie. De ank-
ervoet is ideaal voor carports of 
vrijstaande veranda’s.

`

     Per stuk   9,95

Deze gootborstel van 100 cm 
plaatst u eenvoudig in de goot 
van uw veranda, en de borstel 
vangt het blad op. Zo raakt u 
goot niet verstopt en maakt u de 
goot snel een eenvoudig schoon. 

`

     Per stuk 59 ,-

De telescoopstang en  
bedieningsstok worden 
standaard bij lamellendoeken en 
schuifdak meegeleverd.  
Wilt u een extra of vervangend  
exemplaar bestellen, dan zijn 
deze ook los te bestellen.

`

Bedieningsstok

`
Een onderdeel van uw veranda los  
bestellen? Dat is mogelijk! Vraag uw  
verkoper naar het gewenste onderdeel.

Meerprijs per m1  31 ,-

De klassieke gootkap is een 
gootkap die vaak gekozen wordt 
bij oudere huizen.

`

     Per stuk 19 ,-

Schoren zorgen voor een uniek 
en stijlvol aanblik van uw  
veranda.

`
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    32 ,-
Al vanaf

Schoonmaak 
 
Een aluminium veranda wordt onderhoudsvrij 
genoemd, maar het is aan te raden om uw  
veranda goed te onderhouden! Voor de 
schoonmaak van uw dak en de aluminium 
constructie heeft Gardendreams een eigen 
schoonmaakmiddel op de markt gebracht.

 
 
GD Smart Wash 
GD Smart Wash is een actief reinigings- en 
protectiemiddel, met zelfreinigende  
eigenschappen. De shampoo is speciaal 
ontwikkeld voor materialen als aluminium, glas, 
polycarbonaat. Duurzaam door laag verbruik 
en een vermindering van het aantal benodigde 
wasbeurten.  
 
Het is een antistatische shampoo, uitermate 
geschikt voor het reinigen van een statische 
kunststof zoals polycarbonaat. De GD Smart 
Wash shampoo beschermt en geeft glans aan 
het te wassen product.  
Daarnaast biedt actieve, langwerkende  
beschermingsoplossingen voor o.a.  
verandadaken en glasschuifwandsystemen.  
Oplossingen die materialen weer langdurig in 
originele staat, functie en conditie terugbrengen 
of verbeteren.GD Smart Wash is een product op 
waterbasis.

`
De GD Waterborstel is een zachte  
wasborstel met aluminium steel en  
is aan te sluiten op een tuinslang.

Schoonmaak / Smart Wash

GD Smart Wash

          32 ,-

GD Smart Wash

          41 ,-

GD Wasborstel

          42 ,-

GD Smartwash reinigingsmiddel in  
een verpakking van 0,5 liter.

GD Smartwash reinigingsmiddel in  
een verpakking van 1,0 liter.

De telescoop GD Waterborstel  
1.6 meter - 2.3 meter is een zachte 
wasborstel met aluminium steel.  
De GD Waterborstel is aan te sluiten op 
de tuinslang en is dus waterdoorlatend.  

Incl. wash, microvezeldoek, 
bezemdoek en handleiding `

Incl. wash, microvezeldoek,  
bezemdoek en handleiding `

GD Smartwash reinigingsmiddel 0,5 liter
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Gardendreams 
International GmbH 
 
Gardendreams heeft reeds jaren een enorme 
ervaring in het fabriceren van aluminium 
terrasoverkappingen, tuinkamers, carports, 
schuttingen, glasschuifwandsystemen en 
toebehoren. 
 
 
Ons assortiment 
Het assortiment van Gardendreams kenmerkt 
zich sterk door de veelzijdigheid en creativiteit. 
Waar vele leveranciers ophouden gaat  
Gardendreams weer verder. Voortdurend met  
productontwikkeling bezig en eventueel  
verfijnen van huidige producten, dat is de 
vooruitstrevende strategie van Gardendreams.  
 
Maatwerk 
Een andere kleur, een andere vorm of veranda 
uitbreiding aangepast naar uw wens; Naast 
onze standaard producten levert Gardendreams 
vele mogelijkheden om uw veranda samen te 
stellen die perfect aansluit bij uw woning, tuin 
en wensen.  
 
Waar u bij veel aanbieders heeft de keuze uit een  
aantal standaard maten heeft en/of u voor 
maatwerk vaak veel moet bijbetalen, kunt u bij 
ons gespecialiseerde dealernetwerk terecht voor 
veranda’s en tuinkamers op maat. 
 
Sterk aluminium 
Sommige leveranciers gebruiken dunner  
aluminium in hun producten om zo de prijs  
lager te krijgen. Dit in niet per definitie slecht, 
maar dit betekent natuurlijk wel dat het  
aluminiumproduct sneller kan gaan doorbuigen.  
 
Wij vinden dat niet acceptabel en willen graag 
dat al onze producten zorgen voor jarenlang 
tuingenot. Gardendreams producten worden 
vervaardigd uit hoogwaardig Europees  
aluminium en worden vervaardigd volgens 
strenge Europese DIN EN 1090  
bouwvoorschriften.

`
Op zoek naar inspiratie?  
Gardendreams heeft door heel Europa 
dealers met een showterrein.

Informatie / Gardendreams
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Dit magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Gardendreams is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de informatie en afbeeldingen van dit magazine kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle afbeeldingen in het magazine van Gardendreams zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.  

De in deze brochure getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Alle prijzen in deze brochure zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief transport en montage.

Een tuindroom voor iedereen! 
 
Gardendreams International GmbH is leverancier en groothandel voor
aluminium veranda’s, tuinkamers, schuttingen, carports, glasschuifwanden, 
enzovoort. Door de producten betaalbaar te maken, kan een ieder zijn eigen 
droomtuin realiseren. En dat is precies waar Gardendreams naar streeft.

Uw Gardendreams-dealer:
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