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Lees dit even voordat je
de brochure doorneemt:
De beslissing om deze brochure te downloaden
zal de keuze bij het samenstellen een stuk
gemakkelijker maken.

Wat je kan vinden in deze brochure:

Onze producten
Waaruit bestaat een overkapping?
Door het dak kunnen kijken?

Wat is een spie?
Nog een speciale verrassing voor jou

Echte
Stunters:

Alles bij
1 partij:

Jij staat
voorop!:

Bij Bouwstunt kan jij altijd
gratis maatwerk verwachten. Niks is voor ons te gek.
Jij bedenkt het, wij voeren
het uit. Dit gestunt doen we
helemaal gratis, want wij willen dat jij de best mogelijke
ervaring hebt bij het werken
met Bouwstunt.

Je hoeft niet meer verder te
OMNOIRHEXMWǻNRLI
Bouwstunt levert namelijk veel meer dan alleen
overkappingen. Zo kun je bij
ons terecht voor tegels,
houten vloeren, dakpannen,
gevelbekleding en hekwerk!

Wij stunten de hele dag
door, dit doen we omdat we
de klantervaring het allerbelangrijkste vinden. We zullen
er daarom alles aan doen om
van jou te
krijgen! Al moeten we daar
net dat tikkeltje harder voor
lopen.
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Glazen Spie

Glazen
Schuifwanden (Zijkant)

Een spie is in veel gevallen niet
weg te denken bij een overkapping. Het is ook heel makkelijk
boven de schutting te krijgen,
mocht je veranda naast een
schutting geplaatst worden natuurlijk. Deze spie is in allerlei
materialen te verkrijgen.

De zijkant kan je dichtmaken
met allerlei materialen. Aluminium, polycarbonaat, geïsoleerde
sandwichpanelen of lekker
ﬂexibel: Glazen schuifwanden
om te kunnen genieten van de
binnen en buiten ervaring van
een overkapping.
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Glas
In kozijn

Glazen
Schuifwanden

Dit is de meest luxe uitvoering
van een zijwand. Nogmaals deze
zijwand kan je plaatsen in allerlei
materialen.

Het is niet zonder reden dat de
glazen schuifwanden het vaakst
wordt gekozen als accessoire op
de overkapping. Zo kan je deze
dichtmaken om winddicht in
jouw tuinkamer te zitten of helemaal open zetten om te genieten
van de frisse lucht.

Elektrische
Zonwering
Deze elektrische
zonwering zal ervoor
zorgen dat jij zonder
last van de zon onder
je overkapping kan
zitten. Ontzettend
handig om de
warmte buitenspel te
zetten.

Wil je door jouw polycarbonaat dak kunnen kijken?
Wat is het verschil?

Ja
Polycarbonaat Helder

Nee
Polycarbonaat Opaal

Dikte: 16 millimeter

Dikte: 16 millimeter

UV-bestendig

UV-bestendig

TIGMǻGEXMIW

Afmetingen
Breedte (cm)
Diepte (cm)

300/400/500/600/700/800
200/250/300/350/400/450/500

Na 5000mm breedte extra staander.
Alle afmetingen worden gratis op maat gemaakt.
Kleuren
RAL 9001
Creme Wit

RAL 7016
Antraciet (mat)

RAL 9005
Gitzwart
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Wat is een spie?
Een spie is een uitneembaar verbindingsmiddel
dat wordt toegepast bij verbindingen tussen een
as en een naaf of voor het vastzetten van een spijlbout. Bij een tafelboormachine, ook kolomboor
machine, gebruikt men een spie om de conus van
de boorhouder of de boren met conische schacht
uit te drijven.
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Spie Polycarbonaat
Prijsklasse: €

2

Spie Aluminium
Prijsklasse: € €
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Spie Glas
Prijsklasse: € € €
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Wat is een zijwand?
Hiermee wordt de terrasoverkapping aan één of
meerdere zijden dicht gemaakt waardoor u bent
afgeschermd van regen of wind en zo extra vaak
en lang van uw terrasoverkapping kunt genieten.
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Polycarbonaat Zijwand
Prijsklasse: €

2

Aluminium Zijwand
Prijsklasse: € €
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Glazen Schuifwanden
Prijsklasse: € € €
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Dubbelglazen Zijwand
Prijsklasse: € € € €
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Ons cadeau aan jou!
Omdat we het zo tof vinden dat je zo geïnvesteerd bent
in het plaatsen van een overkapping!
Omdat we jou helemaal snappen dat je door het
grote aanbod misschien door de bomen het bos niet
meer ziet, heb ik (Sebastian) speciaal een plekje
vrij gemaakt in mijn agenda.
Dit gaatje is ervoor om door jou te gevuld te worden!
Ik wil je bij deze persoonlijk uitnodigen voor een
vrijblijvend showroom bezoek.

https://calendly.com/info-54376/30min?month=2023-01
Accepteer mijn uitnodiging en plan
https://calendly.com/info-54376/30min?month=2023-01
een vrijblijvende showroom afspraak
https://calendly.com/info-54376/30min?month=2023-01
Je wordt door de showroom begeleid door echte
vakmensen! Zij helpen jou bij het samenstellen van jouw
droomveranda!

