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+ 10% prijsstijging op
VAJA tuinhuizen,
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TUINHUIZEN 
& POOLHOUSES
Met Vaja kies je voor de toekomst





De tuinhuizen van Vaja bieden ruimte voor verbeelding. Men kan kiezen voor een 
tuinhuis met standaardmaten of voor een volledig op maat gemaakte variant.  
De verschillende profielen zorgen voor een compleet andere look. 

TUINHUIZEN & POOLHOUSES VAJA

Vertrekkend vanuit onze 
standaardmodellen maken we voor 
u een op maat gemaakt tuinhuis.

De voorgemonteerde panelen 
zorgen voor een uiterst eenvoudige 
en snelle montage.

Natuurlijk of hedendaags. Met Vaja 
kiest u voor een gezellige plek om 
ten volle van uw tuin te genieten. 

0201 03

Bestellen? Ga naar vaja.be
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ALGEMENE SPECIFICATIES 

Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd, geclassificeerd en in open  
lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt  
bij Houtland behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt  
maakt voor exterieur gebruik. 

De tuinhuizen worden geleverd in voorgemonteerde panelen waarbij  
elke wand uit 1 deel bestaat tot 4 meter. 

De bekleding van het tuinhuis heeft steeds een houtdikte van  
minstens 22 mm of Trespa 8 mm.

De kaders van de wanden zijn opgebouwd uit geïmpregneerde  
latten 35 x 57 mm.

Voor de dragers van het dak worden geïmpregneerde balken voorzien van  
35 x 145 mm.

De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van uw tuinhuis.  
De epdm-dakbedekking wordt eveneens in één stuk voorzien op maat van  
het door u gekozen tuinhuis.

Het deurkader (45x95mm) is steeds in padouk (duurzaamheidsklasse 1)  
omwille van de stabiliteit. Het inwerkslot en de stevige paumellen zijn 
vervaardigd uit inox. De slotplaat is volledig ingewerkt. 

Elk tuinhuis is standaard voorzien van een enkele deur (1930 x 870 mm)  
of een schuifdeur (1880 x 1245 mm) voor model Vano en een vast raam met 
helder glas (300 x 1600 mm en bij Trespa 400 x 1700 mm). 

Snelle levertermijn gegarandeerd. 

Alle prijzen zijn incl. BTW
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Veda met lounge - thermo ayous: 526 x 308 cm
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Trento met lounge
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9TRENTO

Het tuinhuis Trento met of zonder lounge is een gedurfde keuze. 
Het is voorzien van een strakke afwerking in Trespa en kan in elke 
gewenste kleur. De afwerking is asymmetrisch wat zorgt voor 
een strakke uitstraling. 

TRENTO  STANDA ARD (BXD) TRESPA

263 x 266 cm (3 x 3 segmenten) € 15.305

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 16.935

350 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 16.935

350 x 354 cm (4 x 4 segmenten) € 18.435

STANDA ARD KLEUREN

NIEUW

AFWERKING

 → 8 mm Trespa 
 → Segmenten zijn 870 mm breed  

of 2 x 431 mm + 8 mm speling
 → Speling tussen de segmenten bedraagt  

steeds 8 mm 
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een  
tapgat en benodigdheden voor de 
afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde 
dakrand

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas:  
1930 x 870 mm (centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas:  
400 x 1700 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond Trespa 6 mm
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur met/zonder glas:  

1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas:  

1930 x 1740 mm 

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de 
afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille 
van de stabiliteit vervaardigd uit padouk 
(duurzaamheidsklasse 1).

SPECIFICATIES 

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



VASTE MATEN VOOR ALLE TRENTO TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870 mm + 8 mm in de breedte 
en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge. 

STANDA ARD 4 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 3504 mm D 3536 mm H 2350 mm

STANDA ARD 3 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 2626 mm D 2658 mm H 2350 mm

KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk) 

D 1780 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk)

Breedte 2626 mm 

Diepte  2658 mm 

Hoogte   2350 mm

D

B

H

10



LOUNGE IN TRIPLE 
HORIZONTA AL 
(35 X 145 MM) (BXD)

THERMO AYOUS

176 x 266 cm € 2.680

263 x 354 cm € 3.435

351 x 266 cm € 3.950

439 x 354 cm € 4.550

PADOUK AFROMOSIA THERMO AYOUS

LOUNGE IN PLANCHETTEN 
HORIZONTAAL OF VERTICAAL OF 
TRIXIE HORIZONTAAL  
(22 X 145 MM) (BXD)

PADOUK THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 266 cm € 3.025 € 2.530 € 3.570

263 x 354 cm € 3.830 € 3.145 € 4.575

351 x 266 cm € 4.000 € 3.400 € 4.950

439 x 354 cm € 5.065 € 4.150 € 6.060

LOUNGE IN TRESPA (8MM) TRESPA

(BXD)

176 x 266 cm (2 x 3 segmenten) € 4.600

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 6.420

351 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 6.850

439 x 354 cm (5 x 4 segmenten) € 8.220

LOUNGES VOOR TRENTO

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa,  
assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met 
een lounge afgewerkt in hout. 

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af te werken wordt los meegegeven.

TRESPA

PL ANCHET TEN 
PADOUK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(enkel horizontaal)

TRIXIE
PADOUK 
(enkel horizontaal)
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Trevi met lounge
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13TREVI

Het tuinhuis Trevi met of zonder lounge is een strak tuinhuis 
afgewerkt met Trespa in een kleur naar keuze. Het is hip, 
hedendaags en past in elke tuin van uw dromen.  
De verdeling van de Trespa is in grote gelijke vakken. 

TREVI  STANDA ARD (BXD) TRESPA

263 x 266 cm (3 x 3 segmenten) € 15.305

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 16.935

350 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 16.935

350 x 354 cm (4 x 4 segmenten) € 18.435

NIEUW

STANDA ARD KLEURENSPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 8 mm Trespa 
 → Segmenten zijn 870 mm breed  

of 2 x 431 mm + 8 mm speling
 → Speling tussen de segmenten bedraagt  

steeds 8 mm 
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een  
tapgat en benodigdheden voor de 
afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde 
dakrand

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas:  
1930 x 870 mm (centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas:  
400 x 1700 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond Trespa 6 mm
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur met/zonder glas:  

1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas:  

1930 x 1740 mm 

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de 
afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille 
van de stabiliteit vervaardigd uit padouk 
(duurzaamheidsklasse 1).

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



VASTE MATEN VOOR ALLE TREVI TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte  
en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

KLEINSTE AFMETINGEN

B 1756 mm (2 segmenten) 

D 1756 mm (2 segmenten)

Breedte 2626 mm 

Diepte  2658 mm 

Hoogte   2350 mm

STANDA ARD 4 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 3504 mm D 3536 mm H 2350 mm

STANDA ARD 3 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 2626 mm D 2658 mm H 2350 mm

D

B

H
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LOUNGES VOOR TREVI

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa,  
assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een 
lounge afgewerkt in hout. 

TRESPA

LOUNGE IN TRIPLE 
HORIZONTA AL 
(35 X 145 MM) (BXD)

THERMO AYOUS

176 x 266 cm € 2.680

263 x 354 cm € 3.435

351 x 266 cm € 3.950

439 x 354 cm € 4.550

LOUNGE IN PL ANCHET TEN 
HORIZONTA AL OF VERTICA AL 
OF TRIXIE HORIZONTA AL  
(22 X 145 MM) (BXD)

PADOUK THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 266 cm € 3.025 € 2.530 € 3.570

263 x 354 cm € 3.830 € 3.145 € 4.575

351 x 266 cm € 4.000 € 3.400 € 4.950

439 x 354 cm € 5.065 € 4.150 € 6.060

LOUNGE IN TRESPA (8MM) TRESPA

(BXD)

176 x 266 cm (2 x 3 segmenten) € 4.600

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 6.420

351 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 6.850

439 x 354 cm (5 x 4 segmenten) € 8.220

PL ANCHET TEN 
PADOUK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(enkel horizontaal)

TRIXIE
PADOUK 
(enkel horizontaal)

PADOUK AFROMOSIA THERMO AYOUS

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af te werken wordt los meegegeven.
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Triva
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17TRIVA

Het tuinhuis Triva met of zonder lounge is de trendzetter van 
het moment in Trespa. De gelijke, symmetrische verdeling van 
de Trespa platen zorgt voor een extra strakke afwerking en een 
knappe uitstraling. 

TRIVA  STANDA ARD (BXD) TRESPA

263 x 266 cm (3 x 3 segmenten) € 15.305

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 16.935

350 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 16.935

350 x 354 cm (4 x 4 segmenten) € 18.435

NIEUW

STANDA ARD KLEURENSPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 8 mm Trespa 
 → Segmenten zijn 870 mm breed  

of 2 x 431 mm + 8 mm speling
 → Speling tussen de segmenten bedraagt  

steeds 8 mm 
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een  
tapgat en benodigdheden voor de 
afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde 
dakrand

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas:  
1930 x 870 mm (centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas:  
400 x 1700 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond Trespa 6 mm
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur met/zonder glas:  

1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas:  

1930 x 1740 mm 

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de 
afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille 
van de stabiliteit vervaardigd uit padouk 
(duurzaamheidsklasse 1).

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



VASTE MATEN VOOR ALLE TRIVA TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte  
en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge. 

KLEINSTE AFMETINGEN

B 1756 mm (2 segmenten) 

D 1756 mm (2 segmenten)

Breedte 2626 mm 

Diepte  2658 mm 

Hoogte   2350 mm

D

B

H

STANDA ARD 4 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 3504 mm D 3536 mm H 2350 mm

STANDA ARD 3 SEGMENTEN 

met horizontaal raam

B 2626 mm D 2658 mm H 2350 mm
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LOUNGES VOOR TRIVA

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa,  
assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met  
een lounge afgewerkt in hout. 

LOUNGE IN TRIPLE 
HORIZONTA AL 
(35 X 145 MM) (BXD)

THERMO AYOUS

176 x 266 cm € 2.680

263 x 354 cm € 3.435

351 x 266 cm € 3.950

439 x 354 cm € 4.550

LOUNGE IN PL ANCHET TEN 
HORIZONTA AL OF VERTICA AL 
OF TRIXIE HORIZONTA AL  
(22 X 145 MM) (BXD)

PADOUK THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 266 cm € 3.025 € 2.530 € 3.570

263 x 354 cm € 3.830 € 3.145 € 4.575

351 x 266 cm € 4.000 € 3.400 € 4.950

439 x 354 cm € 5.065 € 4.150 € 6.060

LOUNGE IN TRESPA (8MM) TRESPA

(BXD)

176 x 266 cm (2 x 3 segmenten) € 4.600

263 x 354 cm (3 x 4 segmenten) € 6.420

351 x 266 cm (4 x 3 segmenten) € 6.850

439 x 354 cm (5 x 4 segmenten) € 8.220

PADOUK AFROMOSIA THERMO AYOUS

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af te werken wordt los meegegeven.

TRESPA

PL ANCHET TEN 
PADOUK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(enkel horizontaal)

TRIXIE
PADOUK 
(enkel horizontaal)
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VANO

Het tuinhuis Vano met of zonder lounge is de nieuwste trend  
in tuinhuisland. De verticale fijne lijnen zorgen voor een extra  
strakke afwerking.

STANDA ARD GEÏMPREGNEERD GRENEN PADOUK AFROMOSIA

296 X 296 CM € 6.700 € 8.510 € 9.605

296 X 399 CM € 7.925 € 10.395 € 11.900

399 X 296 CM € 7.925 € 10.395 € 11.900

399 X 399 CM € 8.650 € 12.740 € 14.470

OPTIE LOUNGE* 

200 X 296 cm € 2.600 € 3.350 € 4.285

296 x 296 cm € 3.150 € 4.250 € 5.490

296 x 399 cm € 3.510 € 4.550 € 5.840

399 x 296 cm € 3.750 € 4.860 € 6.925

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 45 mm
 → Verticaal geplaatst
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat  
en benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x schuifdeur zonder glas: 1880 x 1245 mm
 → 1 x raam met helder glas: 400 x 1700 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met/zonder glas: 1930 x 870 mm
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930 x 1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

MA AT WERK MOGELIJK! *Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af te 
werken wordt los meegegeven.

afwerking dakrand epdm tapgat

NIEUW
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Vano - geïmpregneerd grenen
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afwerking dakrand epdm tapgat

VEDA

Het tuinhuis Veda met of zonder lounge is de trend van het moment. 
De verticale lijnen zorgen voor een uiterst strak design waarbij de 
planchetten steeds in één volledige lengte worden gemaakt. 

MA AT WERK MOGELIJK!

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm planchet 
 → Verticaal geplaatst
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas: 1930 x 870 mm  
(centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas: 300 x 1600 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas
 → Schuifdeur: 1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930 x 1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

Dit model zorgt zonder enige 
twijfel voor harmonie in uw tuin. 

Veda - padouk
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Raam

€ 100

€ 140

€ 140

€ 140

€ 140

Dubbele deur 
zonder glas

€ 855

€ 855

€ 855

€ 855

€ 855

SUPPLEMENT

218 X 308 CM 308 X 218 CM 308 X 308 CM 308 X 410 CM 410 X 308 CM 410 X 410 CM

GEÏMPREGNEERD GRENEN € 4.670 € 4.670 € 5.150 € 5.695 € 5.695 € 6.280

THERMO GRENEN € 5.270 € 5.270 € 5.850 € 6.515 € 6.515 € 7.210

THERMO AYOUS € 5.800 € 5.800 € 6.490 € 7.280 € 7.280 € 8.100

PADOUK € 6.970 € 6.970 € 7.860 € 8.880 € 8.880 € 9.910

AFROMOSIA € 8.250 € 8.250 € 9.350 € 10.625 € 10.625 € 11.885

STANDA ARD

PRIJZEN VEDA

Veda - padouk Veda - thermo ayous
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LOUNGES VOOR VEDA

Elk tuinhuis kan uitgebreid worden met een lounge in hout.  
Het plafond kan bekleed worden in dezelfde houtsoort als de lounge. 
Dit is niet inbegrepen in de prijs.

218 X 308 CM 308 X 218 CM 308 X 308 CM 308 X 410 CM 410 X 308 CM 410 X 410 CM

GEÏMPREGNEERD GRENEN € 1.995 € 2.200 € 2.415 € 2.700 € 2.880 € 3.175

THERMO GRENEN € 2.250 € 2.550 € 2.765 € 3.055 € 3.350 € 3.645

THERMO AYOUS € 2.530 € 2.930 € 3.145 € 3.435 € 3.860 € 4.150

PADOUK € 3.025 € 3.615 € 3.830 € 4.120 € 4.770 € 5.065

AFROMOSIA € 3.570 € 4.360 € 4.575 € 4.865 € 5.770 € 6.060

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af te werken wordt los meegegeven.

OPTION LOUNGE*
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Veda met lounge - thermo ayous 
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VIVA

Het tuinhuis Viva met of zonder lounge is een voor de hand liggende keuze. 
De horizontale lijnen zorgen voor een hedendaagse uitstraling en passen 
prima in de sfeer van uw tuin. 

STANDA ARD GEÏMPREGNEERD 
GRENEN

THERMO GRENEN THERMO AYOUS PADOUK AFROMOSIA

205 x 295 cm € 4.625 € 5.220 € 5.730 € 6.885 € 8.150

295 x 205 cm € 4.625 € 5.220 € 6.410 € 6.885 € 8.150

295 x 295 cm € 5.085 € 5.780 € 6.410 € 7.770 € 9.260

295 x 397 cm € 5.600 € 6.420 € 7.180 € 8.770 € 10.515

397 x 295 cm € 5.600 € 6.420 € 7.970 € 8.770 € 10.515

397 x 397 cm € 6.140 € 7.080 € 7.970 € 9.800 € 11.800

OPTIE LOUNGE* 

205 x 205 cm € 1.430 € 1.670 € 1.930 € 2.400 € 2.920

205 x 295 cm € 1.910 € 2.150 € 2.415 € 2.885 € 3.400

295 x 205 cm € 2.260 € 2.610 € 2.985 € 3.665 € 4.410

295 x 295 cm € 2.325 € 2.675 € 3.050 € 3.730 € 4.475

295 x 397 cm € 2.405 € 2.755 € 3.130 € 3.810 € 4.555

397 x 295 cm € 2.925 € 3.400 € 3.905 € 4.820 € 5.820

397 x 397 cm € 3.055 € 3.520 € 4.030 € 4.950 € 5.950

SUPPLEMENT 

Dubbele deur 
zonder glas

€ 855 € 855 € 855 € 855 € 855

Raam € 100 € 140 € 140 € 140 € 140

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm planchet
 → Horizontaal geplaatst
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas: 1930 x 870 mm  
(centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas: 300 x 1600 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas
 → Schuifdeur: 1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930 x 1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

afwerking dakrand epdm tapgat

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af 
te werken wordt los meegegeven.

MA AT WERK MOGELIJK!
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Viva met lounge - thermo ayous - 500 x 295 cm
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VIK
Met Vik waant u zich in de sferen van het hippe Portugal. Het profiel  
dat hier gebruikt wordt, is trendy en dient ook vaak als gevelbekleding.  
De triple plank zorgt voor een optische illusie en geeft extra karakter 
aan dit model. 

STANDA ARD GEÏMPREGNEERD GRENEN THERMO AYOUS

207 x 297 cm € 5.000 € 6.380

297 x 207 cm € 5.000 € 6.380

297 x 297 cm € 5.325 € 7.180

297 x 399 cm € 6.120 € 8.080

399 x 297 cm € 6.120 € 8.080

399 x 399 cm € 6.735 € 9.000

OPTIE LOUNGE*

207 x 207 cm € 1.580 € 2.200

207 x 297 cm € 2.060 € 2.680

297 x 207 cm € 2.480 € 3.370

297 x 297 cm € 2.545 € 3.435

297 x 399 cm € 2.630 € 3.515

399 x 297 cm € 3.225 € 4.420

399 x 399 cm € 3.350 € 4.550

SUPPLEMENT 

Dubbele deur zonder glas € 855 € 855

Raam € 100 € 140

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 35 x 145 mm triple profiel 
 → Horizontaal geplaatst
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas: 1930 x 870 mm (centraal 
aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas: 300 x 1600 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur: 1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930 x 1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

afwerking dakrand epdm tapgat

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af 
te werken wordt los meegegeven.

MA AT WERK MOGELIJK!
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Vik - thermo ayous - 399 x 399 cm
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SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm trixie-profiel 
 → Horizontaal geplaatst
 → Hoogte: 2350 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat  
en benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas: 1930 x 870 mm  
(centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas: 300 x 1600 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond 
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur: 1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930x1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

VIGGO

Vaja gaat met het model Viggo nog een stap verder in strak design. 
Dit trixie-profiel is dunner dan het triple-profiel van het Vik-model 
waardoor het minder afronding heeft en dus nog een extra touch geeft 
aan het strakke karakter. 

STANDA ARD PADOUK

205 x 295 cm € 6.885

295 x 205 cm € 6.885

295 x 295 cm € 7.770

295 x 397 cm €8.770

397 x 295 cm € 8.770

397 x 397 cm € 9.800

OPTIE LOUNGE* PADOUK

205 x 205 cm € 2.400

205 x 295 cm € 2.885

295 x 205 cm € 3.665

295 x 295 cm € 3.730

295 x 397 cm € 3.810

397 x 295 cm € 4.820

397 x 397 cm € 4.950

SUPPLEMENT 

Dubbele deur zonder glas € 855

Raam € 140

afwerking dakrand epdm tapgat

*Het materiaal om de voorzijde van de achterwand af 
te werken wordt los meegegeven.

MA AT WERK MOGELIJK!
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Viggo met lounge - padouk - 500 x 295 cm
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VINTA

De overstekende dakrand zorgt voor een elegante uitstraling en geeft 
extra bescherming aan uw tuinhuis. Ook hier zorgen we voor een heel 
eenvoudige montage doordat de oversteek in enkele delen voorzien 
wordt en zo op eenvoudige wijze op de constructie kan worden gehaakt.

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm planchet 
 → Horizontaal geplaatst
 → Hoogte: 2500 mm

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand 

INBEGREPEN

 → 1 x enkele deur zonder glas: 1930 x 870 mm  
(centraal aan de voorzijde)

 → 1 x raam met helder glas: 300 x 1600 mm (linkergevel)

NIET INBEGREPEN OPTIES

 → Vloer
 → Plafond
 → Verluchtingsrooster
 → Enkele deur met glas 
 → Schuifdeur: 1880 x 1245 mm 
 → Dubbele deur met/zonder glas: 1930 x 1740 mm

WEETJES

 → Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een  
anti-condens geveldoek 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

 → Een lounge is bij dit model niet mogelijk.

STANDA ARD GEÏMPREGNEERD GRENEN THERMO GRENEN THERMO AYOUS PADOUK

205 x 295 cm € 5.535 € 6.310 € 6.990 € 8.490

295 x 205 cm € 5.535 € 6.310 € 6.990 € 8.490

295 x 295 cm € 6.090 € 7.000 € 7.815 € 9.590

295 x 397 cm € 6.630 € 7.690 € 8.675 € 10.740

397 x 397 cm € 7.270 € 8.485 € 9.630 € 12.000

SUPPLEMENT

Dubbele deur 
zonder glas

€ 855 € 855 € 855 € 855

Raam € 100 € 140 € 140 € 140

afwerking dakrand epdm tapgat

MA AT WERK MOGELIJK!
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Vinta - thermo grenen - 295 x 295 cm
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De carports van Vaja volgen dezelfde strakke trend als deze van 
de tuinhuizen, de poolhouses en de lounges. Ze zijn beschikbaar 
in behandeld grenen hout en padouk en worden voorzien in een 
handig bouwpakket. Het is zelfs mogelijk een bergruimte aan 
te bouwen zodat naast uw wagen ook uw fiets droog en netjes 
opgeborgen kan worden. 

CARPORTS





Welke ruimte heeft u vrij? Kunnen 
we plaats besparen door aan te 
bouwen tegen een muur of verkiest 
u een vrijstaand model? 

Doe uw bestelling via e-mail en u 
wordt gecontacteerd omtrent alle 
details.

Snelle levering van de carport en 
steeds bereikbaar voor service na 
verkoop.

01 02 03

De carports van Vaja zijn er voor iedereen. Eén of meerdere auto’s, met bergruimte 
voor fiets of tuinmateriaal. Alles krijgt een plaats. 

Onze carports worden vervaardigd uit de beste kwaliteit hardhout of zachthout. 
Kiezen voor Vaja, is kiezen voor de toekomst.

CARPORTS VAJA

Alle prijzen zijn incl. BTW
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ALGEMENE SPECIFICATIES 

Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd , geclassificeerd en in open 
lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij 
Houtland behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt maakt 
voor exterieur gebruik. 

Totale hoogte carport: 2,65 m / bruikbare hoogte 2,25 m

Handig bouwpakket

De osb-platen zijn uitgerekend volgens de grootte van uw carport.  
De epdm-dakbedekking wordt in één stuk op maat voorzien. 

De bekleding van de carport heeft steeds een houtdikte van minstens 22 mm. 

Voor de dragers van het dak worden balken voorzien van  
45 x 145 mm.

Het deurkader is steeds in padouk (duurzaamheidsklasse 1) omwille van  
de stabiliteit. De slotplaat is volledig ingewerkt. 

Carport grenen: Men heeft de keuze tussen een montage op de 
bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of in de grond 
met betonpaalhouders (ref. x). 

Carport padouk: Men heeft de keuze tussen een montage op de 
bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of om de palen 
rechtstreeks in de grond te betonneren (ref. z).

De afstand tussen de palen is steeds 180 cm, zodat de meeste schermen 
kunnen gebruikt worden om de zijwanden dicht te maken.

Snelle levertermijn gegarandeerd. 

Ref X: betonpaalhouderRef Y: paalvoet 
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VRIJSTAANDE CARPORT MODERN 
GEÏMPREGNEERD GRENEN OF PADOUK

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm planchet in grenen (onder druk 
geïmpregneerd) of padouk (duurzaamheidsklasse 1)

 → Horizontaal geplaatst

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium geanodiseerde dakrand 

AFKORTING

 → CG: vrijstaande carport grenen geïmpregneerd
 → CP: vrijstaande carport padouk 

EXTRA 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

afwerking dakrand epdm tapgat

594 X 333 CM 

CG410 € 3.330

CP410 € 6.555

594 X 543 CM 

CG420 € 4.335

CP420 € 8.415

787 X 333 CM 

CG510 € 4.210

CP510 € 8.255

787 X 543 CM 

CG520 € 5.460

CP520 € 10.565

787 X 333 CM

CG510+BG1 € 6.525

CP510+BP1 € 13.435

787 X 543 CM 

CG520+BG2 € 8.375

CP520+BP2 € 17.595

MA AT WERK MOGELIJK!
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AANBOUW CARPORT MODERN 
GEÏMPREGNEERD GRENEN OF PADOUK

SPECIFICATIES 

AFWERKING

 → 22 x 145 mm planchet in grenen (onder druk 
geïmpregneerd) of padouk (duurzaamheidsklasse 1)

 → Horizontaal geplaatst

DAK AFWERKING

 → Osb-onderdak en EPDM voorzien van een tapgat en 
benodigdheden voor de afwatering

 → Aluminium geanodiseerde dakrand 

AFKORTING

 → AG: aanbouw carport grenen geïmpregneerd
 → AP: aanbouw carport padouk 

EXTRA 

 → Het raamwerk van de deur is omwille van de stabiliteit 
vervaardigd uit padouk (duurzaamheidsklasse 1).

MA AT WERK MOGELIJK!

afwerking dakrand epdm tapgat

594 X 332 CM 

CG410 € 3.075

CP410 € 5.440

594 X 542 CM 

CG420 € 3.870

CP420 € 7.375

787 X 332 CM 

CG510 € 3.815

CP510 € 6.785

787 X 542 CM 

CG520 € 5.105

CP520 € 9.140

787 X 332 CM

CG510+BG1 € 6.130

CP510+BP1 € 11.370

787 X 542 CM 

CG520+BG2 € 7.810

CP520+BP2 € 15.545
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De klassieke carports van Houtland  
zijn steeds in drukgeïmpregneerd  
grenen, hebben een oversteek  
en in tegenstelling tot de moderne 
carports van Vaja een dakbedekking  
in staalplaat, al dan niet in  
combinatie met lichtstraten.  
Om deze redenen zijn de prijzen van 
deze carports een heel stuk lager. 

HOUTLAND GARDEN BV 
Eegene 45, B 9200 Dendermonde

Tel: +32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be 
www.houtland.be



VAJA, ONDERDEEL 
VAN HOUTLAND

Vaja is een merknaam van Houtland® 
Sinds 1979 een vaste waarde in tuinhout, 
houten poorten en straatmeubilair. 

Het is een familiebedrijf waarbij persoonlijk 
contact en service centraal staan. 

Onder het merk Vaja fabriceert het bedrijf 
kwalitatieve tuinhuizen, poolhouses en 
carports. 

DROGEN EN SCHAVEN 

Alle vierkant en rechthoekig hout 
wordt gedroogd vóór het bewerken. 
Dit vermijdt kromtrekken en zorgt 
voor perfect schaafwerk en een 
betere impregnatie. Houtland schaaft 
het hout volledig zelf: alles gebeurt 
volautomatisch en computergestuurd. 
Zo worden maatvoering en kwaliteit 
gegarandeerd. 

THERMOWOOD 

Het hout (voornamelijk den) 
ondergaat een 100% natuurlijke 
warmtebehandeling van 180-220°C. 
Het vochtgehalte daalt waardoor het 
hout vormstabiel en duurzaam wordt, 
vergelijkbaar met tropisch hardhout. 
Thermowood is zeer ecologisch. De 
kleur van het natuurlijke hout wordt 
donkerder. Het hars is uit het hout 
verwijderd. 

 

DRUKIMPREGNATIE 

Het impregneren van het hout 
gebeurt volledig in eigen beheer. 
Onder vacuum en druk wordt een 
houtbeschermmiddel in het hout 
ingebracht waardoor de levensduur 
langdurig verlengd wordt. Er wordt 
gestreefd naar een maximale 
opname van het product tot een 
totale verzadiging bereikt wordt. 
De gebruikte impregnatiezouten 
bevatten geen arsenicum, geen koper 
en geen chroom. Het hout wordt 
eerst onbehandeld afgekort en pas 
daarna drukgeïmpregneerd. Dit 
verhoogt de levensduur aanzienlijk. 
Aangenomen wordt dat een levensduur 
van 10 jaar en langer bij grenenhout 
haalbaar moet zijn, mits het hout 
geen enkele beschadiging heeft 
ondergaan. De ondergrond is hiervoor 
ook van groot belang; boomschors 
maar ook bepaalde schimmels in de 
grond kunnen de duurzaamheid sterk 
beïnvloeden. 

A ANDACHT VOOR KWALITEIT 

Uitgeselecteerde houtsoorten en 
geschoolde ambachtslui zorgen voor 
een kwaliteitsvolle afwerking. Een 
permanente voorraad garandeert een 

korte leverings termijn. 

HET MILIEU 

Houtland streeft voor een beter 
leefmilieu door het gebruik van hout 
uit verantwoord beheerde bossen. 
Dit wordt gegarandeerd door een 

certificaat. 

HOUT, EEN NATUURLIJK PRODUCT 

Hout is een natuurlijk product dat 
krimpt bij droog weer waardoor 
barsten en een lichte kromming van 
het hout als normaal aanschouwd 
worden. De kwaliteit en levensduur 
van het product vermindert echter 
hierdoor niet. Onbehandelde 
houtsoorten vallen buiten de garantie. 
Hier geldt de normale levensduur van 
het hout.

TWEE PRODUCTIEVESTIGINGEN

Houtland, met hoofdzetel te Dendermonde is reeds jaren toonaangevend als leverancier en 
fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, tuinpoorten, speeltoestellen en straatmeubilair. 
Het drogen en schaven gebeurt in onze productie-eenheid in Wichelen.
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HOUTLAND GARDEN BV | Eegene 45, 9200 Dendermonde  

+32 (0)52 42 26 06 | sales@houtland.be

WWW.VAJA.BE

ONTDEK ONZE 
KLASSIEKE CARPORTS
Vraag uw houtland catalogus op
HOUTLAND.BE

Uw Vaja verdeler:

Vaja® is een geregistreerd handelsmerk. 
Alle tekeningen en foto’s zijn copyright Houtland Garden BV. Door het voort-
durend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen 
aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder 
voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


