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‘Uit het goede hout’
Interflex levert al meer dan twintig jaar paviljoens, blokhutten,
sauna’s en diverse tuin- en wellness producten – dit uitsluitend
via ons gespecialiseerde dealernetwerk. Vanuit ons nieuwe
hoofdkantoor in Lichtenvoorde (Gelderland) leveren wij
onze producten door heel Europa, zowel bij de dealer als de
consument.

Interflex staat voor kwaliteit en is specialist in gecoate
blokhutten (in kleur). Met betrouwbare Achterhoekse
nuchterheid staan we klaar voor iedere klant en iedere
wens. Kortom, uit het goede hout!

9 kwaliteitskenmerken  
van Interflex
Best verkrijgbare prijs-kwaliteitverhouding in de markt

Blanke en geïmpregneerde blokhutten veelal uit voorraad leverbaar

Marktleider en specialist in gecoate blokhutten (in kleur)

Meest innovatieve speler op de markt in zowel model als uitvoering

Meer dan 20 jaar ervaring in het produceren en leveren van blokhutten

Eén van de grootste Europese leveranciers op het gebied van maatwerk

Wij werken uitsluitend met gespecialiseerde en erkende dealers

Al meer dan 70 jaar een echt familiebedrijf

Betrouwbare en Achterhoekse nuchterheid
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Inhoud

Coating
Bekijk de verschillende kleuropties en 
behandelingsmogelijkheden.

Ontstaan Interflex
Waar uit zakelijke inzichten, levenslange 
vriendschappen zijn ontstaan. 

Trendline Tuinhuizen
Een eigentijdse uitblinker met robuuste 
palen. 

Standaard Paviljoens
Paviljoens om heerlijk onder te genieten en 
met keuze voor een aanbouw. 

Standaard 28mm
Verkrijgbaar in verschillende modeltypes, 
voor ieder wat wils!

Modern
Stijlvol opbergen en heerlijk loungen? Deze 
moderne blokhutten bieden dat precies!

Glazen schuifwanden
Niet meer weg te denken, glazen 
schuifwanden - echte eyecatchers!

Vijfhoeken Plus
De Plus staat voor een luxe afwerking. 
Keuze uit modellen met en zonder zijluifel!

Op bezoek bij....
Wij gingen langs bij de heer van Zitteren, 
die heerlijk kan genieten van zijn blokhut. 
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Rechthoeken met zijluifel
Een perfecte combinatie tussen een fijne 
zitplek en extra opbergruimte.

Standaard 40mm
Klassiek en ook luxe varianten met veranda. 
Riant om heerlijk onder te genieten.

Kapschuren
Authentieke blokhutten met een uniek 
vooraanzicht!

Wolfskappen
Robuust en luxe, gebouwd voor optimaal 
gebruiksgemak.

Wolfskapschuren
Een echte eyecatcher in uw tuin, met een 
stoer en robuust karakter.

Complete 50’er
De naam zegt al voldoende. Compleet in 
verschillende maten en uitvoeringen. 

Op bezoek bij....
ons dealernetwerk! In gesprek met Harrie 
van Cruchten. 

Subliem
Een moderne blokhut met platdak en een 
mooie frisse uitstraling. 

Garages
Riante blokhutten die een fijne 
opbergplaats bieden. 
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Paardenstallen
Mooi riant voor uw paard(en) en 
mogelijkheden voor materiaalopslag. 

Jumbo’s
Groots in formaat en kwaliteit! Tevens 
mogelijk met verschillende isolatieopties.

Grote Chalets
Chalets die een prachtige woonruimte 
bieden.

Trekkershutten
Interflex is officieel erkend dealer van 
Trekkershutten. 

Maatwerk
Op zoek naar je droomblokhut? Interflex 
helpt je graag op professioneel niveau.

In gesprek met...
een echte vakman. Jeroen Matla geeft tips 
over installatie & onderhoud van een blokhut.

Accessoires & Extra’s
Voor goed onderhoud en een juiste 
afwerking, biedt Interflex talloze extra’s. 

Ramen & Deuren
Van standaard kwaliteit tot luxe woonhuis-
kwaliteit, beschikbaar in talloze opties. 

Ons Visitekaartje
Daar waar de klant nog echt centraal staat.
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Platdak

Lessenaarsdak

Zadeldak

Schilddak

Wolfskap

Asymmetrisch zadeldak

Gespiegeld opbouwen is mogelijk

Kwaliteit Ramen & Deuren

Kwaliteit Ramen

Kwaliteit Deuren

Totale dakoppervlakte

Totale oppervlakte

Wanddikte

Iconen voor makkelijke info!
In de brochure vind je meerdere iconen bij ieder type blokhut, om je gemakkelijk te 
voorzien van informatie, zonder dat je daar veel tekst voor hoeft te lezen. 

Type daken               Overige iconen
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Coating voor de juiste 
basis
Bij de aanschaf van een blokhut komen ook opties zoals kleurkeuze
en coating aan bod. Zo kun je kiezen uit ons kleurenpallet en zijn er
verschillende opties mogelijk voor het optimaal beschermen van je
blokhut.

Behandelingsmogelijkheden
Interflex blokhutten kunnen exterieur en compleet gecoat worden. 
Exterieur is een 2-laagse coating van alleen de buitenzijde van de 
blokhut en de complete coating is zowel binnen als buiten 2x behandeld 
met Remmers beits. Er zijn vier keuzemogelijkheden:

- Onbehandeld
- (Dompel) Geïmpregneerd
- Coaten, complete afwerking exterieur (buitenzijde 2-laags)
- Coaten, complete afwerking, compleet (buiten- en binnenzijde 
   2-laags)

Dompel geïmpregneerd
Impregneren is een voorbehandeling om de blokhut te beschermen. Met 
impregneren wordt de blokhut beschermt tegen schimmels, insecten en
(blauw)hout. Weersinvloeden zoals zon en regen vallen hier buiten. Ons
advies is dan ook om je blokhut binnen circa 1-2 maanden na montage
alsnog te behandelen.

Coaten complete afwerking
In uw gekozen kleur wordt de blokhut 2x exterieur, of
compleet gecoat. Deze behandeling is voldoende voor een goede 
bescherming van circa 2-3 jaar. Nog één laag na montage beschermt 
voor een totaal van 4-5 jaar! Tevens wordt er een blikje extra beits van 
de gekozen hoofdkleur meegeleverd bij uw blokhut.

Exterieur coaten
Exterieur coaten houdt in dat de blokhut een 2-laagse behandeling van 
de buitenzijde van de wanden krijgt. De ramen en deuren krijgen wel 
een 2-zijdige coating. Bij blokhutten met een zijluifel worden tevens de
zichtbare wanden onder de luifel gecoat. De dakbalken en dakplanken 
worden niet gecoat.

Let op: een blokhut die exterieur gecoat wordt kan niet zomaar 
gespiegeld worden opgebouwd, dit dient vooraf aangegeven te 
worden.

Compleet coaten
Voor een optimale bescherming en uitstraling kan de blokhut ook 
compleet worden gecoat. Dit houdt in dat  er een 2-laagse coating van 
zowel de binnen- als buitenzijde wordt uitgevoerd. De dakplanken en 
dakdelen worden 1-zijdig en ramen en deuren  2-zijdig gecoat.

Kwaliteitsproduct
De blokhut wordt 1 of 2 keer behandeld (gecoat) met Remmers Induline 
GW-310. Dit middel voldoet aan alle eisen van de professional en 
geeft een perfecte bescherming tegen UV-straling. Bovendien is het 
vuilwerend en heeft het een preventieve impregnerende werking (tegen 
schimmel). Daarnaast is het op waterbasis, dus milieubewust, voorzien 
van het Blauwe Engel-keurmerk en bladdert het niet af. Kortom, een 
kwaliteitsproduct!

zwart
RAL9005

donkergrijs
RAL7011

lichtgrijs
RAL7040

creme wit
RAL9001

wit
RAL9010

groen
RAL6007

blauw
RAL5000

zweeds 
rood

transparant
grenen

transparant
Douglas kleur

Kleuropties - voor ieder 
wat wils!
Interflex blokhutten kunnen exterieur en compleet gecoat worden. 
Exterieur is een 2-laagse coating van alleen de buitenzijde van 
de blokhut en de complete coating is zowel binnen als buiten 2x 
behandeld met Remmers beits.

Hoofdkleuren voor de wanden
Interflex heeft 10 standaard kleuren in het assortiment voor wanden - 
ook wel de hoofdkleur genoemd. Een andere RAL-kleur kan uiteraard 
ook (tegen een meerprijs). Er zijn 8 dekkende kleuren en 2 transparante 
kleuren. 

Secundaire kleuren voor ramen en deuren
De ramen en deuren kunnen worden voorzien van de 7 standaard 
kleuren in het assortiment van Interflex. Alle kleuren die rechts staan 
uitgebeeld met een cirkel, zijn toepasbaar op ramen en deuren. De 
ramen en deuren worden altijd compleet gecoat en daarbij wordt altijd 
een eindbehandeling (lak) gebruikt ter bescherming. 

Naast de ramen en deuren kunnen luifelpalen, schoren, gevellijsten 
en/of versterkte boeidelen ook in deze secundaire kleur gespoten 
worden.  Gelieve dit aan te geven bij uw bestelling om misverstanden 
te voorkomen. Bij vragen altijd eerst Interflex contacteren om de 
mogelijkheden te bespreken.

Kleurcombinatie bestaat uit maximaal 2 kleuren
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Ontstaan Interflex
De heer Carel van Ooijen (oprichter van Interflex) kwam in het 
midden van de jaren ‘70 in contact met een bedrijf in Arnhem 
genaamd PEJA. Zij deden hem het verzoek een prijsopgave 
te maken voor het aanbrengen van sandwich panelen om de 
bestaande wanden van de opslaghallen van PEJA in Arnhem. 
De enige restrictie was dat Van Ooijen de panelen diende 
te betrekken van een relatie van PEJA in de DDR (Deutsche 
Demokratische Republik), aldus geschiedde en de eerste reis 
naar de DDR om de productie te controleren was een feit. 
Tijdens een beursbezoek in Leipzig ontmoette hij een Poolse 
ondernemer uit Warschau - hij verzorgde de verkoop van staal 
gerelateerde machines voor een bedrijf uit Oostenrijk. Hij wist 
van Ooijen al snel te overtuigen van de betere kwaliteit van 
de sandwich panelen in Polen, waarop een reis naar Polen 
snel volgde. Daar werd hij warm ontvangen door de Poolse 
ondernemer, waaruit een levenslange vriendschap ontstond.

Met de geweldige ondernemersgeest van de heer van Ooijen
en met hulp van zijn nieuw verworven vriend werd in het 
centrum van Poznan aan Place Wolnosch een kantoorpand 
gehuurd voor de duur van 5 jaar voor een bedrag ‘van zegge 
en schrijven’ 1 kopieermachine.

Waar uit zakelijke inzichten, levenslange 
vriendschappen zijn ontstaan. 

Toen bleek dat de zaken in Polen goede mogelijkheden 
boden werd midden jaren 80 een boerderij aangekocht met 
bijbehorende grond erom heen, te voldoen in Zloty’s. Door de 
inflatie waren het enkele koffers met Zloty’s. Bij de notaris was 
er een middag voor nodig om het bedrag te tellen.

Na de nodige renovaties is men begonnen met een 
dealerschap van garagedeuren voor een Duits bedrijf, er 
werden mensen aangetrokken die reeds bekend waren bij 
de heer van Ooijen via de bestaande connecties in Polen. 
Op één van de vele beurzen die werden bezocht in Polen 
ontmoette van Ooijen een producent van tuinschermen en 
overig tuinhout. Na de marktvraag onderzocht te hebben in 
Nederland werden de eerste vrachten al snel geïmporteerd. 

In deze tijd en door deze ontwikkelingen werd Toon Ketelaar 
aangenomen. Samen zagen ze al gauw, voortbordurend op 
het tuinhout, de mogelijkheden van houten tuinhuisjes. Tot op 
de dag van vandaag wordt er nog samengewerkt met de 
producent uit Estland, welke zich altijd als een betrouwbare 
en kwalitatief goede producent heeft bewezen. Omdat 
stilzitten geen optie is, zijn we nu samen met de producent 
zo ver doorontwikkeld dat we inmiddels ook de mogelijkheid 
hebben om grote houten woningen en maatwerk te leveren. 
Daarnaast blijven de “gewone” tuinhuizen een vast product, 
inmiddels leverbaar van onbehandeld hout tot compleet 
gecoat, klaar om opgebouwd te worden.
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H E E R L I J K  Z O M E R S  G E N I E T E N

Trendline
Tuinhuizen

Trendline - echte
uitblinkers
De trendline tuinhuizen zijn echte uitblinkers in het 
assortiment van Interflex. Een moderne uitstraling, 
waarbij de 9x9 cm palen zorgen voor extra body en 
maken het ‘Trendline’ plaatje daarmee echt compleet. Er 
zijn verschillende modellen, van trendy opbergen tot een 
heerlijke riante loungeplek. 

Trendy standaard
- 28 mm wanddikte
- 9 x 9 cm palen op de hoeken voor een moderne uitstraling
- Inclusief geïmpregneerde grondbalken
- Deuren met echt helderglas
- Blank en geïmpregneerd uit voorraad leverbaar
- Ook verkrijgbaar in diverse kleuren (gecoat)
- Ook op maat leverbaar, compleet naar eigen wens

Kleur bekennen
Interflex vindt het belangrijk om een tuinhuis te leveren 
compleet naar eigen wens. Waar gaat je voorkeur naar uit? 
Bij de coating kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/
deuren een andere kleur krijgen, voor een andere look. Je kunt 
alle mogelijkheden bekijken op pagina 6 en 7. 

Fundamentmaat
Dakmaat
inclusief dakoverstek
Zijwandhoogte

Romy
2800 x 2800 mm
3240 x 3240

2240/2300 mm

Trendline Tuinhuis
Romy

7.810.5A 28

Fundamentmaat
Dakmaat
inclusief dakoverstek
Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Sarah
5311 x 2836 mm
5711 x 3236 mm

2240/2300 mm
2094 mm
3047 mm

Trendline Tuinhuis
Sarah

Fundamentmaat
Dakmaat
inclusief dakoverstek
Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Linn
6311 x 2800 mm
6711 x 3200 mm

2240/2300 mm
2094 mm
2347 mm

Trendline Tuinhuis
Linn

17.721.5A 28

11.918.5A 28
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H E E R L I J K  Z O M E R S  G E N I E T E N

Standaard 
Paviljoens

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

P3055
2776 x 2776 mm
2976 x 2976 mm
3190 x 3190 mm
2160 mm
2700 mm
1957.5 mm

P3555
3300 x 3300 mm
3500 x 3500 mm
3702 x 3702 mm
2160 mm
2835 mm
1957.5 mm

Paviljoen 
P3055 

P3555

Standaard Paviljoens
met schilddak.
De standaard paviljoens zijn uitermate geschikt om heerlijk 
onder te genieten uit de zon in de zomer, of beschut in het 
najaar. 

Een hoge standaard
- De paviljoens hebben massief gekruisd hekwerk
- Hoge doorloophoogte
- 9 x 9 cm palen inclusief stelvoeten & schoren
- Het dak bestaat uit voorgemonteerde dakelementen 
   & dus makkelijk te monteren

Opties & handige info
Bij Interflex is veel mogelijk. Wist je bijvoorbeeld dat er veel 
extra’s mogelijk zijn? Zo zijn er modellen met en zonder 
opbergruimte en kunnen de modellen gespiegeld opgebouwd 
worden. 

Kleur bekennen
Standaard paviljoens zijn blank, geïmpregneerd en gecoat 
leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating 
kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/deuren een 
andere kleur krijgen. Bekijk alle mogelijkheden op pagina 6 
en 7. 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

P4355
4144 x 2776 mm
4344 x 2976 mm
4570 x 3190 mm
2160 mm
2700 mm
1857.5 mm
2720 mm

P5155
4927 x 3300 mm
5127 x 3500 mm
5328 x 3700 mm
2160 mm
2835 mm
1957.5 mm
3220 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

P3050
4800 x 2776 mm
5000 x 2976 mm
5214 x 3190 mm
2295 mm
2767.5 mm
2025 mm

Paviljoen met aanbouw
P4355 

P5155

Paviljoen 
P3050

7.711.2

10.915.1 40

11.516.0A 28

16.321.7A

13.318.3 28

40
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Standaard Paviljoens
met platdak.
Een platdak geeft een ander karakter aan je paviljoen. Strak 
in combinatie met het gekruiste hekwerk. 

Een hoge standaard
- De paviljoens hebben massief gekruisd hekwerk
- Hoge doorloophoogte
- 9 x 9 cm palen inclusief stelvoeten & schoren
- Rondom versterkte windveren / boeidelen 

Opties & handige info
Wist je bijvoorbeeld dat bij een “platdak” altijd een lichte 
afschot zit, waardoor het water altijd goed weg loopt op 
het dak. Standaard loopt het afschot altijd naar achteren, 
waardoor je doormiddel van de doorloop (die standaard bij 
het EPDM pakket zit) het water goed weg kan lopen. 

Kleur bekennen
Standaard paviljoens zijn blank, geïmpregneerd en gecoat 
leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating 
kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/deuren, 
luifelpalen of gekruist hekwerk een andere kleur krijgen. Bekijk 
alle mogelijkheden op pagina 6 en 7. 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Doorloophoogte

P3056
2776 x 2776 mm
2976 x 2976 mm
3176 x 3176 mm
2227.5 mm
2025 mm

P3556
3300 x 3300 mm
3500 x 3500 mm
3700 x 3700 mm
2280 mm
2052 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Doorloophoogte

P3051
4800 x 2776 mm
5000 x 2976 mm
5200 x 3200 mm
2430 mm
2160 mm

Paviljoen 
P3056

P3556

Paviljoen 
P3051

7.710.1 28

10.916.7 40

13.316.6 28

V A K A N T I E G E V O E L  I N  E I G E N  T U I N

Standaard
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Een echte hardloper
Zo ‘standaard’ is onze Standaard niet! Met 8 modellen is er 
een breed aanbod en voor ieder wat wils. Kortom, een echte 
hardloper bij Interflex! 

Standaard eigenschappen
- De blokhutten bevatten standaard helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Afneembare roedes, voor ieder wat wils!
- En bovendien hebben deze modellen een complete 
   afwerking, met sierlijsten - afwerklatten - gevelplanken etc.

Modelspecifieke informatie
Omdat de Standaard veel te bieden heeft, leggen we je 
graag uit wat ieder model uniek maakt;

2520 | 3020 | 3026
Deze modellen zijn uitgevoerd met een deur en twee 
uitzetramen. Het zijraam kan in zowel de linker- als in de 
rechterzijwand worden geplaatst, naar eigen wens!

3032 | 3530K
Uitgevoerd met een dubbele glasdeur en een uitzetraam, 
zijn deze modellen een echte klassieker. Het zijraam kan 
ook hierbij naar wens worden geplaatst in de linker- of in de 
rechterzijwand. De luifel maakt hier het echte onderscheid 
tussen de twee, wat heeft je voorkeur?

3020L | 3025L | 3030L
Een lessenaarsdak geeft een unieke uitstraling. Uitgevoerd 
met een dubbele deur, zijn deze modellen ideaal voor 
praktisch opberggemak en bovendien een mooi plaatje! 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte

2520
2300 x 1800 mm
2500 x 2000 mm
2700 x 2200 mm
1938 mm
2337 mm

3020
2800 x 1800 mm
3000 x 2000 mm
3200 x 2200 mm
1938 mm
2337 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

Standaard
2520 

3020 

Standaard met luifel
3026 

3026
2800 x 2300 mm
3000 x 2500 mm
3200 x 3700 mm
1938 mm
2337 mm
1200 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Zijwandhoogte
Nokhoogte

3530K
3300 x 2800 mm
2500 x 3000 mm
3900 x 3200 mm
1596 mm
2679 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

3032
2800 x 2800 mm
3000 x 3000 mm
3200 x 4200 mm
1938 mm
2337 mm
1200 mm

Standaard met dubbele deur
3530K

Standaard met dubbele deur & luifel
3032

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat
Achterwandhoogte
Voorwandhoogte

3020L
2800 x 1800 mm
3000 x 2000 mm
3000 x 2250 mm
1881 mm
2280 mm

Standaard met dubbele deur & lessenaarsdak
3020L 

3025L 

3030L

3025L
2800 x 2300 mm
3000 x 2500 mm
3000 x 2740 mm
1881 mm
2280 mm

3030L
2800 x 2800 mm
3000 x 3000 mm
3000 x 3230 mm
1881 mm
2280 mm

4.26.5A 28

5.07.4A 28

6.512.5A 28

9.318.2A 28

7.813.5A 28

5.16.8A 28

6.58.3A 28

7.99.7A 28
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E E N  E I G E N T I J D S  D E S I G N

Modern

Een echte eyecatcher 
in je tuin.
In de ‘Modern-serie’ van Interflex vind je verschillende 
modellen, uitvoeringen en eigenschappen. Een serie waarbij 
een moderne uitstraling is toegepast en gecombineerd met 
optimaal gebruiksgemak. 

Moderne touch
Deze serie biedt veel! Hieronder de  belangrijke kenmerken: 
- Versterkte windveren (27cm hoog)
- Standaard voorzien van helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Moderne deuren voor een unieke look

Modelspecifieke informatie
Omdat de Modern serie veel te bieden heeft, leggen we je 
graag uit wat ieder model uniek maakt;

325M | 330M
Deze varianten nemen weinig ruimte in beslag maar bieden 
toch een luxe opbergruimte. 

331M
Een fijne opbergplaats met een overkapping, die naar keuze 
kan worden geplaatst aan de linker- of aan de rechterzijde. 

Opties en handige info
Wist je bijvoorbeeld dat bij een ‘platdak’ altijd een licht afschot 
zit, waardoor het water altijd goed weg loopt op het dak. 
Standaard loopt het afschot altijd naar achteren, waardoor 
doormiddel van de doorloop (die standaard bij het EPDM 
pakket zit) het water goed weg kan lopen. 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte

325M
2800 x 2300 mm
3000 x 2500 mm
3200 x 2700 mm
2280 mm

Modern
325M

Modern
330M

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Luifel

331M
2800 x 2800 mm
3000 x 3000 mm
4200 x 3200 mm
2280 mm
1072 mm

Modern met luifel
331M

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte

330M
2800 x 2800 mm
3000 x 3000 mm
3200 x 3200 mm
2280 mm

6.58.7A 28

7.510.3A 28

7.510.3A 28

Rechthoek met zijluifel
KM6733

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

4355Z
6470 x 3000 mm
6670 x 3200 mm
6870 x 3400 mm
2508 mm
2109 mm
4350 mm

19.423.4A 40
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Glazen schuifwand
modellen
Sinds de introductie van de moderne overkappingen 
met glazen schuifwanden is een buitenverblijf niet weg 
te denken. Met een simpele toepassing kun je optimaal 
genieten van je tuin. Daarom is er een geheel nieuwe lijn 
glazen schuifwanden beschikbaar.

Er is nu een mogelijkheid om uit twee varianten te kiezen, 
namelijk de schuifwand ‘Basic’ en de schuifwand ‘Luxe’.  De 
‘met glas’ Modellen de G4434, G6634, Kapschuur 4434 en 
Kapschuur 6734 zijn te voorzien van een standaard of luxe 
uitvoering naar wens. 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte

G4434M
3280 x 3200 mm
4480 x 3400 mm
4680 x 3600 mm
2508 mm
2020 mm

Modern
G4434M

Modern
G6634M

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte

G6634M
6470 x 3200 mm
6670 x 3400 mm
6870 x 3600 mm
2508 mm
2020 mm

Nieuw!
Landelijke stijl
buitenverblijf
Op zoek naar een mooie balans tussen landelijke stijl 
en moderne touch? Dan zijn deze modellen perfect! De 
landelijke stijl van een kapschuur, gecombineerd met 
een glazen schuifwand, geeft een robuuste en moderne 
uitstraling.

Daarmee zijn de modellen G4434K en  G6734K bij uitstek 
perfect om een heerlijke lounge te creëren. Wist je dat 
de G6734 voorzien is van prachtige kenmerken zoals de 
sparren in de dakconstructie? 

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

G4434
4280 x 3200 mm
4480 x 3400 mm
4680 x 3600 mm
2109 mm
2394 mm
3021 mm
2020 mm

Modern
G4434K

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

G6734K
6470 x 3000 mm
6670 x 3200 mm
6870 x 3400 mm
2109 mm
2451 mm
3021 mm
2020 mm
4150 mm

Modern
G6734K

13.716.5 28

19.423.4 4020.724.7 40

13.716.9 28
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Glazen schuifwanden
De glazen schuifwand is niet meer uit het beeld van de tuin weg te denken. Dit 
stukje afscherming geeft een nieuwe functie aan de blokhut/overkapping. Naast 
de moderne uitstraling, kan onder overkapping een gezellig zitruimte gecreëerd 
worden. 

Er is nu een mogelijkheid om uit twee varianten te kiezen, namelijk de schuifwand 
‘Basic’ en de schuifwand ‘Luxe’.  De ‘met glas’ Modellen de G4434, G6634, Kapschuur 
4434 en Kapschuur 6734 zijn te voorzien van een standaard of luxe uitvoering naar 
wens. 

Schuifwanden Basic
Deze heldere glaspanelen zijn gemaakt van 10mm dik 
gehard glas en zijn over het gehele paneel doorzichtig. De 
schuifwanden worden standaard geleverd als complete 
set inclusief aluminium bovengeleider, onderrails met 
geïntegreerde waterafvoer en aluminium glasprofielen met 
dubbel gelagerde wielen. 

De glazen schuifwanden zijn niet voorzien van een meeneemsysteem. Hierdoor 

kun je ieder glaspaneel afzonderlijk verschuiven. Let op! De accessoires kunnen 

er bij besteld worden, dus zitten er niet standaard bij. 

Standaard inbegrepen:
- Profielen 2 verschillende kleuren
- Heldere glazen panelen 10mm dik
- Aluminium bovengeleider (in Crème wit of Antraciet)
- Aluminium onderrails waterafvoer
- Aluminium glasprofielen met dubbel gelagerde wielen 
   (in crème wit of antraciet)
- Inclusief levering in Nederland (België en Duitsland op 
   aanvraag). 

Los bij te bestellen
- Handgrepen crème wit of antraciet  
- U-Profielen voor staanders crème wit of antraciet  
- Sierstrippen crème wit of antraciet  
- Tochtstrippen crème wit of antraciet  

Voor de profielen heb je de keuze uit de kleuren mat crème 
en mat antraciet. Beide kleuren geven de overkapping een 
luxe uitstraling en zijn gelijk in prijs en toepasbaarheid. Er zijn 
verschillende railsystemen en hoogtes mogelijk. Vraag voor 
de mogelijkheden bij je dealer. 

Schuifwanden Luxe
De volledige glazen schuifwand is gebaseerd op een uiterst 
compact en licht aluminium profielsysteem voor de montage van 
grote glaselementen. Het systeem is leverbaar in uitvoeringen 
met 2 tot max. 5 sporen. De afzonderlijke elementen lopen op 
kogel gelagerde looprollen en zijn uitgerust met meenemers, die 
het volgende element bij het sluiten automatisch meetrekken. 
De vergrendeling vindt in de regel plaats door middel van een 
knipslot met bediening van binnenuit. Tevens is mogelijk deze te 
sluiten doormiddel van een loopdeur met greep en cilinder. 

Elke schuifdeur wordt op maat, waardoor elke schuifdeur 
perfect past (dus geen standaard maten) geheel op maat 
geproduceerd en naar wens. De elementen breedte gaat tot 
maximaal 1500mm en de hoogte gaat tot maximaal 2600mm. 

 Standaard inbegrepen:
- 14 verschillende kleuren. 
- Heldere glazen panelen 10mm dik (ESG-Veiligheidsglas)
- Aluminium bovengeleider 
- RVS onder rails 
- Elementen lopend op kogel gelagerde looprollen 
- Verschillende schuifgreep-varianten mogelijk, 
  zowel enkel (binnen) of dubbel (binnen en buiten)
- Draaigreep in onderprofiel op het binnenste element en 
   reinigingssluiting aan het buitenste element
- Tochtstrips

Los bij te bestellen 
- Loopdeur met slotkast en cilinder
- Slotkast Dubbel met middensluiting 
- Schelpgreep 
- Looprichtingen schuifelementen
- Profiel cilinder (openen vanaf de buitenzijde)

Voor de profielen heb je keuze uit 14 verschillende kleuren. Alle 
kleuren geven de overkapping een luxe uitstraling en zijn gelijk in 
prijs en toepasbaarheid. Voor een offerte op maat vraag je dealer.
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E E N  L U X E  A F W E R K I N G

Vijfhoeken
plus

Een plus
die echt telt
De ‘plus’ in deze serie staat voor een extra luxe afwerking.
Zoals bredere deuren voor extra gebruiksgemak, een sterke
hoekpaalconstructie, voorgemonteerde dakelementen en
echt helder glas.

Eigenschappen die plussen
Deze serie biedt veel! Hieronder de belangrijke kenmerken:

- Wanddikte (28 en 40mm)
- Extra brede deuren (150cm)
- Strak kozijn (wand in het kozijn)
- Deuren met hoge borstwering
- Klein of grote klapramen met afneembare roedes
- 9 x 9 cm luifelpalen incl. stelvoet en schoren
- Voorgemonteerde dakelementen (bij schilddak)
- Versterkte windveren/boeidelen (bij “platdak”)
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Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte

2055
1800 x 1800 mm
2000 x 2000 mm
2200 x 2200 mm
2223 mm
2565 mm

Vijfhoek met puntdak
2055 

2555 

3055K

Vijfhoek met puntdak
3055G

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte

3055G
2776 x 2776 mm
2976 x 2976 mm
3190 x 3190 mm
2223 mm
2736 mm

Vijfhoek met puntdak en aanbouw
4355

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte

4355
4168 x 2788 mm
4368 x 2988 mm
4568 x 3188 mm
2223 mm
2679 mm

2555
2300 x 2300 mm
2500 x 2500 mm
2700 x 2700 mm
2223 mm
2565 mm

3055K
2776 x 2776 mm
2976 x 2976 mm
3190 x 3190 mm
2223 mm
2736 mm

Vijfhoeken Plus
met puntdak
De vijfhoeken serie is onwijs veelzijdig en heeft een unieke/
luxe uitstraling. We geven je graag wat meer informatie 
per model:

2055 | 2555 | 3055K
Deze hoekmodellen ‘plus’ met luxe afwerking zijn uitgevoerd 
met een dubbele deur en twee uitzetramen. Deze modellen 
kunnen naar wens gespiegeld worden opgebouwd. 

3055G
De 3055G onderscheidt zich van de modellen links door zijn 
grote uitzetramen. Dit geeft - naast meer licht in de blokhut 
- een prachtige, luxe uitstraling! 

4355
Graag een plek waar je je tuingereedschap kwijt kunt, 
zonder dat het in het zicht staat? Dan biedt de 4355 met 
zijn extra aanbouw dé oplossing! Een riante blokhut die ook 
gespiegeld kan worden opgebouwd. 

2555Z | 3055Z
De vijfhoek met puntdak is ook mogelijk met een luifel, 
waar een heerlijke zithoek gecreëerd kan worden. Zo is er 
een fijne combinatie van opbergruimte en een beschutte 
zitplaats om heerlijk onder te genieten. De 3055Z is de grote 
broer van de 2555Z en uitgevoerd met grote uitzetramen. 
Net dat beetje extra!

4355Z
Op zoek naar ultiem comfort, een fijne opbergplek én 
ruimte om spullen te stallen uit het zicht? Dan biedt deze 
riante 4355Z de oplossing. 

3.35.4A 28

5.38.0A 28

7.711.2A 28

7.711.2A 28

11.616.0A 28

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

2555Z
4800 x 2300 mm
5000 x 2500 mm
5200 x 2700 mm
2223 mm
2539 mm
1995 mm
2472 mm

Vijfhoek met puntdak en luifel
2555Z

11.015.5A 28

Vijfhoek met puntdak en luifel
3055Z 

3555Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

3055Z
5560 x 2800 mm
5760 x 3000 mm
5960 x 3200 mm
2223 mm
2622 mm
1995 mm
2472 mm

Vijfhoek met puntdak, aanbouw en luifel
4355Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

4355Z
6940 x 2800 mm
7140 x 3000 mm
7340 x 3190 mm
2166 mm
2679 mm
1995 mm
2720 mm

3555Z
6550 x 3300 mm
6760 x 3500 mm
6960 x 3700 mm
2223 mm
2736 mm
1995 mm
2472 mm

15.621.0A 40

21.728.3A 40

19.525.8A 40
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Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte

2556
2300 x 2300 mm
2500 x 2500 mm
2700 x 2700 mm
2337 mm

Vijfhoek met platdak
2556

Vijfhoek met platdak
3056

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte

3056
2776 x 2776 mm
2976 x 2976 mm
3190 x 3190 mm
2337 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

2556Z
4800 x 2300 mm
5000 x 2500 mm
5318 x 2814 mm
2337 mm
1995 mm
2472 mm

Vijfhoek met platdak en luifel
2556Z

Vijfhoek met puntdak en aanbouw
3056Z+

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Luifel

3056Z+
5560 x 3600 mm
5760 x 3700 mm
5960 x 4002 mm
2394 mm
2472 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Luifel

4356Z+
6940 x 3600 mm
7040 x 3700 mm
7340 x 4000 mm
2394 mm
2472 mm

Vijfhoek met platdak en luifel
4356Z+

Vijfhoeken Plus
met platdak
Deze hoekmodellen plus met een modern platdak zijn ook 
uitgevoerd met een dubbele deur en twee uitzetramen. 
Een platdak geeft een andere uitstraling en sfeer in uw tuin 
in vergelijking met een puntdak. 

Handige informatie
Wist je bijvoorbeeld dat bij een “platdak” altijd een lichte
afschot zit, waardoor het water altijd goed wegloopt op
het dak. Standaard loopt het afschot altijd naar achteren,
waardoor doormiddel van de doorloop (die standaard bij
het EPDM pakket zit) het water goed weg kan lopen.

5.37.3A 28

7.710.2A 28

11.015.0A 28

15.624A 40

25.629.4A 40
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Heerlijk genieten

Bij Interflex zien we graag tevreden klanten die heerlijk kunnen genieten van hun
blokhut. Daarom gingen we dit jaar op bezoek bij een aantal mensen om ook u te
laten zien hoe fijn een Interflex blokhut kan zijn!
O P B E Z O E K  B I J  D E  H E E R  L E O  VA N  Z I T T E R E N

BBegin dit jaar heeft Leo, samen met zijn vrouw, de
keuze gemaakt voor een Interflex blokhut. Ze zochten
een echte toevoeging voor het huis, waar ze konden
genieten van een mooi glas wijn.

NAAR EIGEN WENS
‘Wij hebben altijd al een tuinhuis gehad sinds we in dit huis 
wonen. Hiervoor hadden we een kleiner model, die flink was 
versleten’, vertelt Leo. ‘We wilden graag iets aparts, dat we 
naar wens konden laten maken - helemaal passend bij onze 
tuin. Een vriend van me vertelde dat hij ons wel van dienst kon 
zijn. Zo kwamen we bij Dhr. van Cruchten terecht - een dealer 
van Interflex. We planden een afspraak in en na 5 minuten de 
folder gezien te hebben waren we eigenlijk al verkocht.

Deze blokhut heeft mooie verhoudingen en biedt een aparte
bergruimte voor rommel die je niet in het zicht wilt hebben. 
We hebben onze wensen doorgenomen en de blokhut die 
middag meteen besteld.’

EN. . .  TEVREDEN?
‘Vanuit ons huis kijken we iedere dag op onze tuin en dus op 
deze blokhut, die een grote rol speelt. We kunnen er ‘s avonds 
heerlijk beschut zitten en op zomeravonden genieten van een 
barbecue en een mooie wijn. Zoals je wellicht kunt zien ben 
ik een enorme wijnliefhebber - ik geniet er extra van als ik 
het met mooi weer buiten kan nuttigen. We zijn erg blij met 
onze keuze. Een complete blokhut, waarbij we ook geen last 
hebben van regenpijpen et cetera.’

EEN EXTRA HUISNUMMER?
‘We hebben er een huisnummer opgezet om aan te geven 
dat het echt bij ons huis hoort. Het begon ooit als grapje - 
waarbij ik m’n kinderen vertelde dat als we ooit ruzie zouden 
krijgen binnen het gezin, er altijd ruimte genoeg zou zijn om te 
wonen in onze blokhut!’
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Rechthoek met schilddak & zijluifel
3030Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

3030Z
5560 x 2800 mm
5760 x 3000 mm
5960 x 3200 mm
2223 mm
2622 mm
1995 mm
2720 mm

Rechthoek met platdak & zijluifel
3031Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

3031Z
5560 x 2800 mm
5660 x 2900 mm
5960 x 3200 mm
2337 mm
1995 mm
2720

Rechthoek met schilddak & zijluifel
2525Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

2525Z
4800 x 2300 mm
5000 x 2500 mm
5200 x 2700 mm
2223 mm
2565 mm
1995 mm
2472 mm

Rechthoek met platdak & zijluifel
2526Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

2526Z
4800 x 2300 mm
5000 x 2500 mm
5318 x 2814 mm
2337 mm
1995 mm
2472 mm

Een zijluifel creëert
een heerlijke lounge
Deze rechthoeken met zijluifel hebben een strak karakter 
door de rechte vormen en grote zijluifel, die ruimte biedt om 
heerlijk onder te loungen. 

Details die het bijzonder maken
Wist u bijvoorbeeld dat bij een “platdak” altijd een lichte 
afschot zit, waardoor het water altijd goed weg loopt op het 
dak, dat de schilddaken zijn voorzien van dak elementen i.p.v. 
dak planken en alle platte daken voorzien zijn van versterkte 
windveren/boeidelen. 

Algemene gegevens
- Wanddikte (28 en 40mm)
- Extra brede deuren (150cm)
- Deuren met hoge borstwering
- Klein of grote klapramen met afneembare roedes
- 9 x 9 cm luifelpalen incl. stelvoet en schoren
- Raam kan zowel in de linker- als de rechterwand geplaatst
   worden

H E E R L I J K  L O U N G E N

Rechthoeken 
met zijluifel

11.015.0A 28

15.619.1A 4015.619.1A 40

11.015.5A 28
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4 0 M M

Standaard

Echte klassiekers
Mooie riante blokhutten, met een klassieke uitstraling. 
Deze modellen zijn daarvoor een perfecte match. Riant
in opbergruimte en een korte luifel om beschut onder te 
genieten. 

Tuinschuur - 5133 & 5139
De tuinschuren kunnen voor verschillende doeleinden 
gebruikt worden. Zo kan er een opbergruimte voor 
gereedschappen gemaakt worden of kun je een werkruimte 
kunnen creëren. De schuur kan uiteraard ook perfect als 
atelier gebruikt worden. Kortom een ruime keuze aan 
mogelijkheden.

Algemene gegevens
- Dubbele deur met hoge borstwering  
- Draai-kiep ramen 
- Helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren
- Afneembare roedes
- Korte voorluifel van ca. 900mm

Tuinschuur met voorluifel
3830L & 3838L
Naast de klassieke uitstraling biedt Interflex ook modellen 
aan met een heerlijk riante voorluifel, om heerlijk te zitten.

Algemene gegevens
- Rechte dubbele glasdeur 
- Hoge vaste ramen 
- Het uitzetraam kan naar keuze in zowel de linker- als de 
   rechterzijwand geplaatst worden
- Helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren
- 9 x 9 cm luifelpalen incl. stelvoeten
- Hoge doorloophoogte

Standaard 40 mm
5133

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

5133
4880 x 3080 mm
5080 x 3280 mm
5280 x 4180 mm
1938 mm
2565
900 mm

Standaard 40 mm
5139

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

5139
4880 x 3680 mm
5080 x 3880 mm
5280 x 4780 mm
1938 mm
2565
900 mm

Standaard 40 mm met zijluifel
3830L

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

3830L
3600 x 5500 mm
3800 x 5700 mm
4000 x 5800 mm
2052 mm
2565 mm
1881 mm
2660 mm

Standaard 40 mm met zijluifel
3838L

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

3838L
3600 x 5500 mm
3800 x 5700 mm
4000 x 5800 mm
2052 mm
2565 mm
1881 mm
1850 mm

15.123.4A 40 18.026.8A 40

19.824.3A 40 19.824.3A 40
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L A N D E L I J K E  S T I J L

Kapschuren

Een absolute topper
De kapschuur is niet meer weg te denken uit ons assortiment. 
Naast het grote succes van de 6732 - is sinds enkele tijd de
2530Z een absolute favoriet bij onze klanten. 

Uniek in je tuin
Dat zijn ze zeker, deze kapschuren. Interflex biedt ze aan in 
verschillende mogelijkheden - voor ieder wat wils.

Algemene gegevens
- Zowel een dubbele als een enkele deur
- De modellen met ramen/deuren zijn voorzien van helder  
  enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Afneembare roedes
- 9 x 9 cm luifelpalen inclusief stelvoeten en schoren
- Hoge doorloophoogte
- Robuust hekwerk wat zorgt voor een unieke uitstraling

Kleur bekennen
Onze kapschuren zijn blank, geïmpregneerd en gecoat 
leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating 
kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/deuren, 
luifelpalen of gekruist hekwerk een andere kleur krijgen. Bekijk 
alle mogelijkheden op pagina 6 en 7.

TIP: Meeste gekozen kleurcombinatie:  Wanden in antraciet 
RAL 7016 en de deuren, luifelpalen, schoren, hekwerk  en 
gevelplanken in wit RAL 9010.

Kapschuur met opbergruimte & robuust hekwerk
6732

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

6732
6470 x 3000 mm
6670 x 3200 mm
7070 x 3400 mm
2052 mm
ca. 2508
2793 mm
2166 mm
4000 mm

Kapschuur met opbergruimte & robuust hekwerk
2530Z

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

2530Z
5328 x 3000 mm
5528 x 3400 mm
5728 x 3400 mm
1995 mm
ca. 2280 mm
2793 mm
1995 mm
2944 mm

19.426.3A 40 16.018.7A 28

Kapschuur
3832

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

3832
3600 x 3000 mm
3800 x 3200 mm
4200 x 3400 mm
2052 mm
ca. 2508 mm
2793 mm
2166

Kapschuur met robuust hekwerk
5832

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

5832
5600 x 3000 mm
5800 x 3200 mm
6200 x 3400 mm
2052 mm
ca. 2508 mm
2793 mm
2052 mm

10.815.9 40 15.923.1 40



38 39

R O B U U S T  &  L U X E

Wolfskappen

Robuust en elegant
De robuuste wolfskap is bij Interflex  als enige verkrijgbaar 
in  wanddikte 40mm. Een prachtig model, wat zich kenmerkt 
door de mooie constructie en is elegant en robuust 
tegelijkertijd. 

Uniek in je tuin
Dat zijn ze zeker, want wie wil nu niet een echte wolfskapschuur 
in de tuin? Het speciale dak geeft een robuuste uitstraling en 
met de verkapping kun je hier een geweldige zitplek creëren. 

Algemene gegevens
- Dubbele deur met hoge borstwering
- De modellen met ramen/deuren zijn voorzien van helder 
   enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- De uitzetramen kunnen naar keuze in zowel de linker- als 
   in de rechterzijwand geplaatst worden
- Afneembare roedes
- 9 x 9 cm luifelpalen inclusief stelvoeten en schoren
- Hoge doorloophoogte

Kleur bekennen
Onze Wolfskappen zijn blank, geïmpregneerd en gecoat 
leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating 
kunnen bijvoorbeeld de wanden en  de ramen/deuren een 
andere kleur krijgen. Bekijk alle mogelijkheden op pagina 6 
& 7. 

Wolfskap
W4x3+4

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

W4x3+4
7160 x 4100 mm
7360 x 4300 mm
7760 x 4500 mm
2109 mm
3135 mm
1938 mm
4020 mm

29.4A 4040.4
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Wolfskap
W4x3+3

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

W4x3+3
6150 x 4100 mm
6450 x 4400 mm
6750 x 4700 mm
2210 mm
3250 mm
1885 mm
3000 mm

Wolfskap
W4x4+3

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

W4x4+3
7150 x 4100 mm
7450 x 4400 mm
7750 x 4700 mm
2210 mm
3250 mm
1885 mm
4000 mm

Wolfskap
W4x3+3A

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel
Aanbouw

W4x3+3A
7700 x 4100 mm
8000 x 4400 mm
8300 x 4700 mm
2210 mm
3250 mm
1885 mm
3000 mm
1500 mm

Wolfskap
W4x4+3A

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel
Aanbouw

Wx4x4+3A
8700 x 4100 mm
9000 x 4400 mm
9300 x 4700 mm
2210 mm
3250 mm
1885 mm
4000 mm
1500 mm

25.335.8AB 50

31.644.0AB 50

29.441.1AB 50

35.749.3AB 50
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R O B U U S T  &  L U X E

Wolfskapschuren

Met en zonder 
opbergruimte
Deze modellen creëren een echt authentiek aanzicht in
je tuin. Met een mooi hoge doorloophoogte en robuuste
wolfskap zijn deze modellen een waanzinnige eyecatcher
in je tuin!

De wolfskapschuren komen in twee modellen, beide in 
twee verschillende afmetingen. 

Wolfskapschuur
Algemene gegevens
- 50mm wanddikte 
- Hoge doorloophoogte
- Met een spantendak, voor extra stevigheid
- Verticaal gestreept hekwerk
- Robuuste dikke luifelpalen van 13 x 13 cm (incl. schoren)
- Grote overspanningen

Wolfskapschuur met opbergruimte
Algemene gegevens
- 50mm wanddikte 
- Voorzien van een opbergruimte
- Dubbele deur met lage borstwering
- Deur voorzien van isolatieglas
- Verticaal gestreept hekwerk
- Robuuste dikke luifelpalen van 13 x 13 cm (incl. schoren)
- Grote overspanningen

TIP: De WKS2 heeft een doorrij breedte van 230cm, dus een 
gemiddelde personen auto kan hier ruim doorheen.

Wolfskapschuur 
WKS1

Wolfskapschuur 
WKS2

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

WKS1
6150 x 5050 mm
6450 x 5350 mm
6750 x 5650 mm
2210 mm
3250 mm
1950 mm

Wolfskapschuur met opbergruimte
WKS11

Wolfskapschuur met opbergruimte
WKS12

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

WKS11
6150 x 5050 mm
6450 x 5350 mm
6750 x 5650 mm
2210 mm
3250 mm
1950 mm

WKS2
7150 x 5050 mm
7450 x 5350 mm
7750 x 5650 mm
2210 mm
3250 mm
1950 mm

WKS12
7150 x 5050 mm
7450 x 5350 mm
7750 x 5650 mm
2210 mm
3250 mm
1950 mm

31.343.0 50

36.149.4 50

31.143.0 50

36.149.4 50
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L U X E  V O O R  E E N  B E T A A L B A R E  P R I J S

Complete 50’ers

Inclusief veel extra’s
De naam zegt het al; een complete blokhut! Afgewerkt 
met strakke palen, robuust hekwerk en extra brede ramen 
is het een blokhut met veel karakter. Interflex biedt veel 
mogelijkheden, zoals een zij-aanbouw of veranda.
Voor de optimale kwaliteit en fraaie uitstraling, heeft 
Interflex de ‘Complete 50er’s’. 

Details die het bijzonder maken
Deze modellen dragen de naam ‘Complete 50ers’ - wat bij 
ons staat voor complete kwaliteit, voor een eerlijke Hollandse 
prijs. De modellen zijn uitgevoerd in een robuuste wanddikte 
en zijn voorzien van luxe paneeldeuren met isolatieglas.
Alle blokhutten worden geleverd inclusief afneembare roedes. 

Algemene gegevens
- Robuuste wanddikte 
- Extra hoge deuren
- Strak kozijn 
- Luxe gefreesde paneeldeuren
- Fraaie raamdorpels
- Luxe draaikiepramen, die makkelijk met één 
   hand te bedienen zijn
- Inclusief afneembare roedes
-  9 x 9 cm luifelpalen inclusief stelvoet & schoren

Uitgelicht: Luxe draai-kiepsysteem
Dit handige draai-kiepsysteem is met één hand eenvoudig te 
bedienen en wordt toegepast op de volledige Complete 50’ers 
serie. Zo is de blokhut voorzien van optimaal gebruiksgemak! 
Elke blokhut is voorzien van een enkel- en/of dubbel draai-
kiep raam van BC-kwaliteit. Dit geeft net wat meer dimensie 
en gebruikersgemak aan de blokhut. De ramen kunnen 
daarbij ook worden voorzien van raamluiken (accessoires). 

Complete 50’er
4x3 

4x4

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

4x3
4100 x 3100 mm
4400 x 3400 mm
4700 x 4250 mm
2080 mm
2665 mm
900 mm

Complete 50’er
4x5

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

4x5
4100 x 5100 mm
4400 x 5400 mm
4700 x 6250 mm
2080 mm
2665 mm
900 mm

4x4
4100 x 4100 mm
4400 x 4400 mm
4700 x 5250 mm
2080 mm
2665 mm
900 mm

Complete 50’er
5x4

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

5x4
5100 x 4100 mm
5400 x 4400 mm
5600 x 5250 mm
2080 mm
2665 mm
900 mm

Complete 50’er
5x5

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

5x5
5100 x 5100 mm
5400 x 5400 mm
5600 x 5950 mm
2080 mm
2665 mm
600 mm

12.721.2BC 50AB

16.826.2BC 50AB 20.931.2BC 50AB

20.931.2BC 50AB 26.035.7BC 50AB



46 47

Complete 50’er met luifel
4x3+2 

4x3+3

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

4x3+2
4100 x 5150 mm
4400 x 5450 mm
4700 x 5650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm

4x3+3
4100 x 6150 mm
4400 x 6450 mm
4700 x 6650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm

4x4+2
4100 x 6150 mm
4400 x 6450 mm
4700 x 6650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm

4x4+3
4100 x 7150 mm
4400 x 7450 mm
4700 x 7650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm

4x5+2
4100 x 7150 mm
4400 x 7450 mm
4700 x 7650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm

4x5+3
4100 x 8150 mm
4400 x 8450 mm
4700 x 8650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

5x4+2
5100 x 6150 mm
5400 x 6450 mm
5700 x 6650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
2000 mm

5x4+3
5100 x 7150 mm
5400 x 7450 mm
5700 x 7650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
3000 mm

5x5+2
5100 x 7150 mm
5400 x 7450 mm
5700 x 7650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
2000 mm

5x5+3
5100 x 8150 mm
5400 x 8450 mm
5700 x 8650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
3000 mm

Luxe extra’s
Zoals op de vorige pagina duidelijk werd, is de Complete 
50’er ‘compleet’ voorzien van vele extra’s. Twee uitblinkers 
zijn het luxe draai-kiepsysteem (zie vorige pagina) en luxe 
luiken (optioneel). 

Luxe luiken (optioneel)
Geef je blokhut net dat beetje extra met deze luxe luiken. Ze 
geven een finishing touch aan de uitstraling en tillen hem 
naar een hoger niveau!

Complete 50’er met veranda & zijaanbouw
4x3+2Z

4x3+3Z

Complete 50’er met luifel
4x4+2 

4x4+3

Complete 50’er met luifel
4x5+2 

4x5+3

Complete 50’er met luifel
5x4+2

5x4+3

Complete 50’er met luifel
5x5+2 

5x5+3

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel
Aanbouw

4x3+2Z
5650 x 5150 mm
5950 x 5450 mm
6250 x 5650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm
1500 x 3100 mm

4x3+3Z
5650 x 6150 mm
5950 x 6450 mm
6250 x 6650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm
1500 x 3100 mm

4x4+2Z
5650 x 6150 mm
5950 x 6650 mm
6250 x 6650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm
1500 x 4100 mm

4x4+3Z
5650 x 7150 mm
5950 x 7450 mm
6250 x 7650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm
1500 x 4100 mm

4x5+2Z
5650 x 7150 mm
5950 x 7450 mm
6250 x 7650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
2000 mm
1500 x 5100 mm

4x5+3Z
5650 x 8150 mm
5950 x 8450 mm
6250 x 8650 mm
2080 mm
2665 mm
1950 mm
3000 mm
1500 x 5100 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel
Aanbouw

5x4+2Z
6650 x 6150 mm
6950 x 6450 mm
7250 x 6650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
2000 mm
1500 x 4100 mm

5x4+3Z
6650 x 7150 mm
6950 x 7450 mm
7250 x 7650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
3000 mm
1500 x 4100 mm

5x5+2Z
6650 x 7150 mm
6950 x 7450 mm
7250 x 7650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
2000 mm
1500 x 5100 mm

5x5+3Z
6650 x 8150 mm
6950 x 8450 mm
7250 x 8650 mm
2080 mm
2795 mm
1950 mm
3000 mm
1500 x 5100 mm

Complete 50’er met veranda & zijaanbouw
4x4+2Z

4x4+3Z

Complete 50’er met veranda & zijaanbouw
4x5+2Z

4x5+3Z

Complete 50’er met veranda & zijaanbouw
5x4+2Z

5x4+3Z

Complete 50’er met veranda & zijaanbouw
5x5+2Z

5x5+3Z

21.229.3BC 50AB

25.334.4BC 50AB

25.334.4BC 50AB

29.439.6BC 50AB

29.439.6BC 50AB

33.444.8BC 50AB

31.441.0BC 50AB

36.547.2BC 50AB

36.547.2BC 50AB

41.653.3BC 50AB

25.833.5BC 50AB

29.836.7BC 50AB

37.650.1BC 50AB

AB

AB AB AB 5035.746.5BCAB

5037.246.8BCAB

5041.651.6BCAB

5031.641.6BCAB

5042.857.6BCAB

5044.459.6BCAB

5049.565.8BCAB
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Dealernetwerk
Interflex werkt samen met geselecteerde dealers, waaronder Harrie van Cruchten. 
We zochten hem op in Venlo en gingen in gesprek over de samenwerking & de 
toekomst van zijn bedrijf.
D E A L E R N E T W E R K  I N T E R F L E X
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AAl flink wat jaren is Harrie een vaste dealer van Interflex. 
Wat ooit begonnen is als nevenactiviteit van zijn 
onderneming, is inmiddels niet meer weg te denken. 

SAMENWERKING
‘Ongeveer tien jaar geleden ben ik per toeval in contact 
gekomen met Interflex. Ik was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging  binnen mijn bedrijf dat zich focust op camperverhuur.  
Zo ben ik begonnen met het verkopen en opbouwen van 
blokhutten en tuinhuizen. Interflex is een familiebedrijf dat 
veel aandacht schenkt aan zijn dealers en is zeer correct in 
het nakomen van afspraken - dat vind ik enorm belangrijk. 
Daarnaast bieden zij een breed standaard programma en 
een uitgebreide mogelijkheid voor maatwerk blokhutten en 
tuinhuizen.’

NIET MEER WEG TE DENKEN
‘De Blokhut & Tuinhuis Venlo is inmiddels niet meer weg te 
denken. Het geeft mij tot op heden enorm veel plezier en 
voldoening om een klant te helpen met het realiseren van 
hun tuinwens. Wij zijn relatief een laagdrempelig bedrijf, 
waar klanten zich prettig bij voelen. We schenken aandacht 
aan persoonlijke wensen en ik merk dat klanten het prettig 
vinden dat de verkoop en het opbouwen vanuit een vast 
aanspreekpunt gestuurd wordt.’ 

PRIVE BLOKHUT OP MAAT
‘Met de gedachte het ultieme showmodel neer te zetten, 
hebben we deze blokhut in onze eigen tuin. Een heerlijk 
tuinhuis om in te vertoeven met familie en vrienden. Het biedt 
veel ruimte, heeft meerdere ingangen en als eyecatcher de 
glazen schuifwanden. 

‘HET ULTIEME SHOWROOMMODEL 
                                             IN EIGEN TUIN’
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‘DAT DE BLOKHUTTEN & ONZE SERVICE
DOOR VRIENDEN & FAMILIE WORDEN 
GETIPT VINDEN WE GEWELDIG.’

PERSOONLIJK ADVIES
‘Vaak wordt het eerste contact via onze website gelegd. 
Daarna nodigen we mensen graag uit voor een persoonlijk 
adviesgesprek om duidelijk in kaart te brengen wat de 
specifieke tuinwensen zijn. Soms gaan we zelfs langs op 
locatie, indien gewenst. We merken steeds vaker dat klanten 
via-via terecht komen bij ons en getipt zijn door vrienden of 
familie, dat is prachtig om te zien!’

TOEKOMSTPERSPECTIEF
‘Ik heb gemerkt dat de laatste jaren ook bij het camperverhuur 
de drukte toeneemt, waardoor ik misschien te weinig tijd ga 
hebben voor alle klanten die bij ons komen voor hun blokhut. 
Rob loopt al enige tijd mee binnen ons bedrijf en heeft ervaring 
opgebouwd in het hele proces van advies tot opbouw van het 
eindproduct. Hij ziet dit als een nieuwe uitdaging en wil het 
breed op gaan pakken om er een nog grotere boost aan te 
geven. Ik vind het mooi om te zien - dat wat ooit mijn frisse 
wind was, ik het stokje kan doorgeven om het bedrijf nog 
groter te laten worden en klanten optimaal kunnen worden 
bediend. ‘

SAMENWERKEN
‘Ik hoop dat we samen met Interflex een duurzame 
samenwerking kunnen behouden. Interflex is een dynamisch 
bedrijf die veel aandacht aan innovatie besteed en dat merk 
je aan de producten die ze in de markt zetten met een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Daar zijn we trots op!’
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Subliem en
uniek in uitstraling
Deze luxe moderne blokhutten geven een unieke uitstraling 
aan de tuin. Met ronde ramen en harmonicadeuren zijn ze 
een echte eyecatcher! In de zomerse dagen biedt dit model 
de mogelijkheid heerlijk de deuren open te zetten, om tot in 
de late uurtjes heerlijk te kunnen genieten onder de Subliem 
blokhut. Daarnaast heeft het een leuke zitbank met extra 
opbergruimte. Ideaal voor speelgoed of dekens voor de 
nazomerse dagen. 

Algemene gegevens
- Uitgevoerd met 4-delige houten harmonicadeur
- Twee ronde ramen
- Deuren en ramen zijn wit gegrond
- Voorzien van isolatieglas
- Een luifel met dubbelschalig dak
- Zitbank met opbergruimte

Kleur bekennen
Zoals je wellicht weet, zijn we bij Interflex gespecialiseerd in 
het leveren van gecoate, gekleurde blokhutten. Op pagina 6 
en 7 vind je alle informatie over ons kleurenassortiment en de 
mogelijkheden. 

Heb je specifieke wensen voor je Subliem blokhut? Kijk dan 
eens op de pagina Ramen & Deuren of Accessoires - om je 
wensenpakket compleet te maken. 

Subliem
4x4

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

4x4
4000 x 4000 mm
4200 x 4200 mm
4500 x 4500 mm
2665 mm
2405 mm
1200 mm

Subliem
5x5

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte
Luifel

5x5
5000 x 5000 mm
5200 x 5200 mm
5500 x 5500 mm
2665 mm
2405 mm
1200 mm

16.020.3A 50

16.020.3A 50

Su
bl

ie
m

Garages
met zadel- en platdak
Een garage is ideaal voor extra opbergruimte of om een 
fijne klusplek te realiseren. Interflex heeft zowel garages 
met zadel- als platdak, voor ieder wat wils. Ben je op zoek 
naar een ruimte om een motor of fiets veilig te stallen? Door 
de optionele sectionaaldeur wordt dit een eitje!

Garage 3352
Platdak

Garage 3352
Zadeldak

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte

Zadeldak
3100 x 5000 mm
3300 x 5200 mm
3500 x 5800 mm
2280 mm
2907 mm

Garage 3755
Platdak

Garage 3755
Zadeldak

Platdak
3100 x 5000
3300 x 5200 mm
3500 x 5800 mm
2508 mm
-

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte

Zadeldak
3550 x 5300 mm
3750 x 5500 mm
3950 x 6000 mm
2340 mm
2925 mm

Platdak
3550 x 5300 mm
3750 x 5500 mm
3950 x 6000 mm
2600 mm
-

15.520.0AB 40

15.523.2A 40 18.926.1 50AB

18.923.5 50AB

Algemene gegevens
- Uitgevoerd met grote dubbele deur aan de voorzijde
- Zijwand is voorzien van een enkele deur & 2 klapramen
- Optioneel leverbaar met sectionaaldeur (niet standaard)
- Smalle- of middelgrote groeven 
     Smalle groef: wit RAL 9010 of bruin RAL 8014

     Middel groef: wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016

- Met of zonder elektronische aandrijving
Let op: bij garages met een sectionaaldeur dienen er altijd funderingsbalken 

onder de wanden geplaatst te worden. 

G
arages
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V E R S C H I L L E N D E  M O D E L L E N

Paardenstallen Paardenstal
Solo

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Voordak

Solo
3500 x 3500 mm
3800 x 3800 mm
4100 x 4600 mm
2137 mm
2665 mm
2860 mm
800 mm

Paardenstal
Duo

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Voordak

Duo
7200 x 3500 mm
7500 x 3800 mm
8000 x 4600 mm
2137 mm
2665 mm
2860 mm
800 mm

Paardenstal
Trio

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Achterwandhoogte
Voorwandhoogte
Nokhoogte
Voordak
Luifel

Trio
10000 x 3500 mm
10300 x 3800 mm
11000 x 4600 mm
2137 mm
2665 mm
2860 mm
800 mm
2145 mm

Perfect
voor uw paard(en)
Naast garages met opbergruimte biedt Interflex ook 
paardenstallen aan. Een maatserie met drie verschillende 
modellen, om naar wens de perfecte combinatie te maken 
voor uw paard. 

Algemene gegevens
- Deur(en) die zowel gedeeltelijk aan de bovenzijde als 
   volledig open te doen is/zijn
- Bij de paardenstal Trio is een luifel aanwezig voor het    
   gemakkelijk opbergen van materiaal of voertuigen

12.320.8A 50

25.240.5A 50

35.055.7A 50
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Jumbo
6090L

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

6090L
5700 x 8780 mm
6000 x 9080 mm
6300 x 9380 mm
2340 mm
3055 mm
2080 mm
2430 mm

Jumbo
6090H

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

6090H
5700 x 8780 mm
6000 x 9080 mm
6300 x 9380 mm
2730 mm
3705 mm
2080 mm
2430 mm

Jumbo
6091L

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

6091L
5700 x 8780 mm
6000 x 9080 mm
6300 x 9380 mm
2340 mm
3055 mm
2080 mm

Jumbo
6091H

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte

6091H
5700 x 8780 mm
6000 x 9080 mm
6300 x 9380 mm
2730 mm
3705 mm
2080 mm

Jumbo’s - groots in
formaat & kwaliteit
Onze Jumbo’s zijn, zoals de benaming zegt, groots! Niet 
alleen in formaat, maar ook in kwaliteit. De modellen
worden geleverd inclusief vloer/fundament en ISO glas. 

Dit mag je gerust een chalet noemen en door de logische 
indeling is het voorzien van elk gemak. Het is een complete 
woning voor een complete prijs en doormiddel van diverse 
extra’s kun je deze nog verder uitwerken naar wens. 

Wil je toch gebruikmaken van een opbergzolder, neem dan 
de Jumbo (H), want door de hoge zijwand en nokhoogte 
is er plaats gemaakt voor een opbergzolder, waar je 
verschillende spullen makkelijk kunt opbergen. 

Algemene eigenschappen
- 70mm wanddikte
- Met een dubbele deur en diverse draaikiep ramen
- Ramen en deuren voorzien van geïsoleerd glas
- Met of zonder voorluifel 
- Met of zonder opberg zolder
- Deze modellen wordt altijd stadaard met vloer geleverd
   (vloer geschikt voor 60mm PIR isolatie)
- Geschikt voor Dakisolatie, maar vraag hiervoor bij je   
   dealer naar de prijzen voor de sporen
- Chalet kan worden uitgevoerd met Premium ramen en 
   deuren 

5061.9AB 70 5061.9AB 70

5061.9AB 70 5061.9AB 70

G R O O T S  [ I N  K W A L I T E I T ]

Jumbo’s
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G R O O T S  G E N I E T E N

Grote Chalets

Fjord
Grote Chalets

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
onder zonderbalken

Fjord
4900 x 7503 mm
5200 x 7803 mm
6100 x 9388 mm
2700 mm
5750 mm
2500 mm

Noorwegen
Grote Chalets

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
onder zonderbalken

Noorwegen
8490 x 7500 mm
8790 x 8100 mm
9440 x 9390 mm
2430 mm
6480 mm
2640 mm

Optimaal
woonplezier
Op zoek naar een mooi groot chalet? Dan ben je bij Interflex 
aan het juiste adres! De modellen Fjord en Noorwegen 
zijn beide uitgevoerd in goede kwaliteit voor optimaal 
woonplezier!

Algemene eigenschappen
- Complete vloer
- Vloerplanken van 26mm dik
- Dubbelwandig dak
- Ramen met draai-kiep systeem
- Ramen en deuren met isolatieglas
- Houten trap
- Bovenetage zonder binnenwanden

34.679.7C 94

63.7126C 94
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Ruim in woonplezier
compact in opbouw
Op zoek naar een ruime trekkershut die genoeg 
slaapplaatsen heeft, maar niet de hele tuin of camping 
in beslag neemt? Dan is de Interflex trekkershut Plus een 
goede uitkomst. Deze trekkershut van woonhuiskwaliteit 
heeft namelijk plek voor 5 slaapplaatsen en een keuken, 
maar neemt voor de aanbouw op de grond slechts 25 m2 in 
beslag. Hierdoor kun je gemakkelijk je camping uitbreiden 
voor meerdere gasten, of juist een luxe onderkomen bieden 
bij het woonhuis. De trekkershut Plus is van zeer hoge 
kwaliteit en dankzij de 50mm dikke wanden standaard zeer 
goed geïsoleerd.

Stichting Trekkershutten 
Deze camping cottage is officieel erkend door de Stichting 
Trekkershutten. Heb je een eigen camping of wil je plaats 
bieden aan trekkende reizigers? Dan kan de trekkershut 
worden opgenomen in de trekkershuttengids. Met een oplage 
van 5000 stuks zorgt dit voor een hogere bezettingsgraad in 
je eigen trekkershut. Opname in de gids is uiteraard optioneel. 

Algemene eigenschappen
- 50 mm wanddikte
- Raam- en deurwerk met isolatieglas
- Zeer veel uitbreidingsmogelijkheden
- Draai-kiepramen

I D E A A L  V O O R  D E  C A M P I N G

Trekkers-
hutten

Standaard
Trekkershut

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Standaard
3350 x 4300 mm
3650 x 4600 mm
5100 x 4720 mm
2210 mm
2925 mm
1637 mm
1160 + 1250 mm

Plus
Trekkershut

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Plus
4668 x 5168 mm
4968 x 5468 mm
6418 x 5768 mm
2210 mm
3380 mm
1637 mm
850 + 1250 mm

Comfort
Trekkershut

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Comfort
5424 x 5780 mm
5724 x 6080 mm
6024 x 7305 mm
2210 mm
3380 mm
1637 mm
850 + 1250 mm

14.426.5BC/C 50 24.240.8BC/C 50 24.248.4BC/C 50



64 65

V A N  D R O O M  T O T  R E A L I T E I T

Maatwerk
Heb je altijd al een houten tuinhuis, garage of woning willen hebben - maar weet je niet 
precies hoe je dit moet aanpakken? Geen probleem! Bij Interflex zijn we gespecialiseerd in het 
realiseren van maatwerk, exact naar de wensen van de klant. Samen met je dealer nemen wij 
de zorg graag uit handen en begeleiden wij je van droom tot realiteit. 



66 67

Van  droom 
tot realiteit!
Altijd al gedroomd van een houten tuinhuis, garage 
of prachtige woning? Maar weet je niet hoe je dit 
moet aanpakken? Geen probleem! Samen met de 
dealer nemen wij je zorgen compleet uit handen en 
begeleiden we je van begin tot eind!

Het storten/maken van de fundering kun je het beste 
laten verzorgen door een bouwbedrijf in de buurt. 
Kleinere blokhutten kun je vaak eenvoudig zelf 
monteren. Bij grotere blokhutten is ons advies om 
deze te laten monteren. Praktisch al onze dealers 
hebben een eigen montageteam  (zo niet, dan 
hebben zij vaak wel een externe partij die ze in 
kunnen schakelen). 

      Vergunning niet goedgekeurd?
Mag je geen wijzigingen aandragen van je 
gemeente? Dan is realisatie helaas niet mogelijk... 
Normaal gesproken komt dit niet voor, aangezien je 
voorafgaand informeert naar de mogelijkheden en 
bouweisen van je gemeente. Let hier dus goed op! 
Mocht realisatie niet mogelijk zijn, zijn aanbetalingskosten helaas niet 

geldig voor restitutie. 

Schets je idee
op papier!

Informeer bij
de gemeente
Mag er gebouwd worden (met of zonder 
vergunning) en moet je daarbij voldoen 
aan het bouwbesluit?

Neem contact op
... met een van onze dealers

Bestel je droomblokhut!
Via de dealer kun je je blokhut bestellen! 
In verband met maatwerk wordt er 
meestal om een aanbetaling gevraagd.

Productietekening
Je ontvangt binnen 3 tot 6 weken onze 
productietekening ter controle. Na 
akkoord wordt je droomblokhut 
geproduceerd! 

Productietekening
We maken een productietekening voor 
je - deze ontvang je na circa 3 tot 6 
weken. We vragen hiervoor een kleine 
aanbetaling. 

9a: Goedgekeurd?
Top, gefeliciteerd! Dan kun je nu je 
blokhut bestellen.

Bestel je blokhut!
Via de dealer kun je je blokhut 
bestellen! In verband met maatwerk 
wordt er meestal om een 
aanbetaling gevraagd.

Levering

Documenten regelen
Tijd om documenten te regelen. Dit kun 
je zelf doen of je kunt er voor kiezen dit 
door ons te laten maken. Hier betaal je 
(in overleg met de dealer) een 
X-bedrag voor. 

Productietekening
Wij maken de productietekening. 
Deze ontvang je    na   ca.   3-6 
weken. Zodra de tekeningen 
akkoord zijn, gaan onze architect 
en constructeur er mee aan de 
slag! Zij zorgen tevens voor alle 
benodigde documenten voor de 
vergunningsaanvraag en zij 
zorgen ervoor dat het gebouw 
voldoet aan het bouwbesluit.

Gemeente
Nadat de documenten zijn 
gecontroleerd, sturen wij het op 
naar je gemeente!

10a: Goedgekeurd?
Top, gefeliciteerd! Dan kun je nu je 
blokhut bestellen.

Bestel je blokhut!
Via de dealer kun je je blokhut 
bestellen! In verband met maatwerk 
wordt er meestal om een 
aanbetaling gevraagd.

Levering
Circa 8-12 weken na akkoord op de  

      
blokhut geleverd. En nu: genieten!

Zie         op linkerpagina

Zie         op linkerpagina
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Circa 8-12 weken na akkoord op de 

blokhut geleverd. En nu: genieten!

Circa 8-12 weken na akkoord op de 

blokhut geleverd. En nu: genieten!
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Tuinverblijf
Dit luxe tuinverblijf heeft een stijlvol T-vorming zadeldak en 
is voorzien van een zeer riante luifel/veranda. Een perfect 
model om heerlijk in te verblijven in de zomermaanden, 
maar ook zeker in de wintermaanden. 

Algemene gegevens
De binnenruimte is opgedeeld 
in 4 bruikbare ruimtes:
- Hal
- 2 slaapkamers
- Woonkamer/keuken
- Badkamer

Tuinverblijf
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Tuinverblijf
9000 x 6000 mm
9300 x 6300 mm
9600 x 6600 mm
2535 mm
3510 mm
2140 mm
2500 mm

Tuinlodge
Een  mooie tuinlodge heeft een stijlvol T-vormig zadeldak 
en is opgedeeld in 4 handige ruimtes. In het voorportaal 
is tevens ruimte voor een garderobe, zodat gasten netjes 
kunnen worden ontvangen. 

Algemene gegevens
De binnenruimte is opgedeeld in
5 bruikbare ruimtes: 
- Hal
- Badkamer
- Woonkamer/keuken
- Slaapkamer
- Slaapkamer/opbergruimte

Tuinlodge
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Voorportaal

Tuinlodge
8500 x 5500 mm
8800 x 5800 mm
9100 x 6100 mm
2340 mm
3310 mm
2140 mm
2640 x 1000 mm

Tuinchalet
Uitgevoerd met een wolfskap en met meerdere grote 
glaspartijen. Zo kun je ook in de wintermaanden genieten 
van de natuur en voor de zomermaanden is er aan de 
voorzijde een afdak om buiten heerlijk beschut zitten. 

Algemene gegevens
Het tuinchalet is opgedeeld 
in 5 ruimtes:
- Hal
- Badkamer
- Woonkamer/keuken
- Slaapkamer
- Slaapkamer/opbergruimte

69.754C 70/94

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Tuinchalet
9000 x 6000 mm
9300 x 6300 mm
9600 x 6600 mm
2535 mm
3510 mm
2140 mm
2500 mm

46.873.9C 70/94

Tuinchalet
Maatwerk

54.576.9C 70/94

Tuinkantoor
Dit tuinkantoor is zo ingedeeld dat het voor verschillende 
doeleinden kan worden gebruikt. De ruimtes kunnen als 
kantoorruimte worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook als 
mantelzorg- of recreatiewoning. De grote luifel/veranda 
is perfect om heerlijk onder te kunnen genieten van het 
buitenleven. 

Algemene gegevens
Het tuinchalet is opgedeeld
 in 4 ruimtes:
- Hal
- Badkamer
- Woonkamer/keuken
- Slaapkamer/opbergruimte

Tuinkantoor
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Tuinchalet
11000 x 6600 mm
11300 x 6600 mm
11600 x 6600 mm
2370 mm
3020 mm
2080 mm
1860 mm

Mantelzorgwoning
Dit chalet is helemaal gelijkvloers en perfect om te worden 
gebruikt als mantelzorgwoning. Het chalet is opgedeeld in 4 
ruimtes die naar eigen inzicht kunnen worden benut.

Algemene gegevens
Het tuinchalet is opgedeeld in 5 ruimtes: 
- Hal
- Badkamer
- Woonkamer 
- Slaapkamer
- Keuken/opbergruimte

Mantelzorgwoning
Maatwerk

Recreatiewoning
Voor de echte avonturiers is er deze luxe recreatiewoning. 
Dit chalet is verkrijgbaar met een zolder in de achterzijde 
of met een complete etage. De constructie zoals staat 
afgebeeld is voorzien van 5 ruimtes. 

Algemene gegevens
Het tuinchalet is opgedeeld 
in 4 ruimtes: 
- Badkamer
- Woonkamer/keuken
- 2 slaapkamers
- 1 zolder

66.084.3C 70/94

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Doorloophoogte

Mantelzorgwoning
10000 x 7000 mm
10300 x 7300 mm
10600 x 7600 mm
2665 mm
2275 mm

Recreatiewoning
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Verdiepingsvloer
Doorloophoogte

Tuinchalet
6000 x 10000
6300 x 10300 mm
6600 x 11050 mm
2600 mm
5265 mm
6000 x 3000 mm
2200 mm

66.084.3C 70/94 60.0102C 70/94
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Vakantiewoning
Deze gracieuze vakantiewoning is voorzien van een complete 
verdieping. Ruimtegebrek is bij deze vakantiewoning dus 
niet aan de orde. Op de begane grond zijn er 3 ruimtes. De 
functie van de verdieping kan naar eigen inzicht worden 
bepaald met extra slaapkamer(s), lounge, kantoor etc.

Algemene gegevens
De begane grond is verdeeld 
in 3 ruimtes:
- Woonkamer/keuken
- Badkamer
- Slaapkamer/opbergruimte

Vakantiewoning
Maatwerk

Vakantiewoning
6000 x 10000 mm
6300 x 10300 mm
6600 x 11050 mm
2600 mm
5265 mm
6000 x 3000 mm
2200 mm

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Verdiepingsvloer
Doorloophoogte

60102.1C 70/94

Houten woning
Een kolos onder de chalets! Voorzien van alle benodigde 
ruimtes. Bij grote constructies is het advies om een architect 
in de arm te nemen, om verrassingen achteraf te voorkomen.

Algemene gegevens
De begane grond is opgedeeld in:
- Woonkamer + open keuken
- Toiletruimte
- Slaapkamer met badkamer en suite
- Opberg-/wasruimte
 
En op de eerste verdieping is er een overloop met 2 
slaapkamers en eigen toilet-/doucheruimte.

Houten woning
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Verdiepingsvloer
Doorloophoogte

Tuinchalet
6000 x 10000 mm
6300 x 10300 mm
7330 x 11200 mm
3130 mm
6130 mm
6000 x 10000 mm
2465 mm

Schuur
Deze grote schuur kan worden gebruikt om machines, auto’s 
of gereedschappen in op te slaan - maar bijvoorbeeld 
ook als dierenverblijf. De schuur is een grote open ruimte, 
waardoor u zelf helemaal vrij bent om deze in te richten.

Algemene gegevens
- Multi-inzetbaar
- Vrij in te delen qua ruimtes
- Dubbele deur

Schuur
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Luifel

Schuur
11700 x 8700 mm
12000 x 9000 mm
12300 x 9300 mm
2470 mm
4390 mm
1000 + 1000 mm

Clubgebouw
Dit houten clubgebouw is oorspronkelijk ontworpen voor een 
tennisvereniging, maar ook voor hockey-, voetbal-, golf- en 
andere verenigingen kunnen wij een gebouw perfect op 
maat verzorgen. 

Algemene gegevens
Het tuinchalet is opgedeeld in:
- Grote open ruimte (kantine)
- Keuken
- Bar
- Meterkasten
- 2 toiletgroepen (toilet- en voorruimte)

Clubgebouw
Maatwerk

Fundamentmaat
inclusief oortjes
Dakmaat (+dakoverstek)

Zijwandhoogte
Nokhoogte
Doorloophoogte
Luifel

Clubgebouw
20100 x 9170 mm
20400 x 9370 mm
21300 x 9670 mm
2795 mm
3900 mm
2275 mm
2010 x 300 mm

60.0119C 70/94 70/94101.8129.2CAB 70/94182.9247.2C
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Interflex houdt van vakwerk en vertrouwt daarin een aantal vaste kenners. Jeroen is 
al een aantal jaren actief om Interflex-klanten te voorzien van montage van A tot Z.  
E E N  G E S P R E K  M E T E E N  VA K M A N :  J E R O E N  M AT L A  VA N  J W M  O U T D O O R  L I V I N G

In gesprek met...

WWe vroegen Jeroen om langs te komen op het nieuwe 
kantoor van Interflex. Om met elkaar in gesprek te 
gaan over het installeren van blokhutten en maatwerk.

HOE IS HET BEGONNEN?
‘Ik schat zo’n 7-8 jaar geleden, waarbij ik een soort 
spoedaanvraag kreeg vanuit Interflex om een blokhut netjes 
af te monteren, waar het een en ander mis was gegaan door 
het nalaten van een externe partij. Dat liep nog via mijn oude 
werkgever. Mijn eerste echt grote project. Volgens mij was die 
blokhut wel 12 x 6 meter - niet niks.’

WAT IS JE ACHTERGROND?
‘Ik ben van jongs af aan niet veel uit de weg gegaan - ik was 
een enorm leergierige jongen. Dat ik voor mezelf begon - als 
hovenier - was  dan ook geen grote verassing. Tegenwoordig 
doet een hovenier zoveel meer. Zo ben ik begonnen met wat 
timmerwerk klussen. Veel hoveniersbedrijven besteden dat 
uit, maar zelf zag ik daar juist kansen en bovendien deed 
ik ‘t graag. Dus de basis was hovenier, maar dat heeft zich 
inmiddels doorontwikkeld. Tegenwoordig doe ik ook custom 
made dingen, volledig naar wens van de klant.’

HEB JE TIPS? WAAR MOET JE VOLGENS JOU OP 
LETTEN BI J  DE AANSCHAF VAN EEN BLOKHUT?
‘De wensen tegenwoordig zijn oneindig en soms schieten 
daar keuzes bij in die klanten beter anders hadden kunnen 
beslissen. Bijvoorbeeld de wens om heerlijk beschut en 
verwarmd te kunnen zitten. Bij een ruimte waar echt gestookt 
gaat worden, zou ik echt adviseren om naar een minimale 
wanddikte van 70mm te kijken. Zodra het binnen warm wordt 
en buiten koud, dan gaan de houtcellen uitzetten. Daarbij 
wordt het buiten natuurlijk nat, en dan heb je een bepaalde 
dikte nodig om het te verwerken.’

LATEN WE BI J  HET BEGIN BEGINNEN. WAAR 
MOET JE OP LETTEN IN HET ALGEMEEN?
‘Sowieso de locatie waar je de blokhut wilt plaatsen. Is de 
ondergrond goed en vlak? Kun je er goed bij voor onderhoud? 
En vanuit daar gaan kijken wat je wensen zijn en wat mogelijk 
is binnen je tuin.‘

ER ZI JN VEEL BEHANDELMOGELIJKHEDEN. 
WAAR ZOU J I J  HET ZELF MEE BEHANDELEN?
‘Je hebt verschillende opties natuurlijk. Zo kan beits wel over 
geïmpregneerd hout en verf weer niet. Ik vind het belangrijkst 
dat je een goede plek uit kiest en rekening houdt met de 
omstandigheden. Waar komt de blokhut te staan en welke 
behandeling is daar het best bij? Goede voorlichting is het 
halve werk. Veel mensen zeggen vaak; we schilderen hem later 
zelf wel, maar mijn advies is om de blokhut direct gecoat aan 
te schaffen. Je ziet vaak dat het erbij inschiet of bijvoorbeeld 
de naden niet goed pakken, toch zonde. In mijn optiek kun je 
je beter goed laten adviseren en goed starten. Het scheelt je 
werk in de jaren die daarop volgen.’

KRI JG JE VEEL AANVRAGEN BINNEN?
‘Ja gelukkig wel, zelfs zonder veel naar buiten te communiceren. 
We willen, toch wel graag, daar dit jaar een goede start mee 
maken. We hebben een paar mooie projecten gehad en als 
ik diep in mijn hart kijk: met een schep in de modder, dat red 
je niet tot je 60e. Ook al is het opbouwen van blokhutten/
woonchalets ook zwaar, maar dat hou ik wel vol en vind ik 
onwijs mooi werk om te doen. We hebben inmiddels een 
vakkundig team opgebouwd die veel ervaring en kennis 
hebben.’
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NOG GOEDE TIPS OF WEETJES?
‘Waterpas en haaksheid dat is het allerbelangrijkst in de basis. 
Een klein kiertje hou je altijd wel, het blijft een natuurproduct. 
Het mooist is ook als er een ventilatierooster inzit. Als je er 
gewoon eentje links onder plaatst en de ander rechtsboven. 
Optimaal en het kost vaak amper wat extra.’

WAT VIND JE HET VERSCHIL TUSSEN INTERFLEX 
EN ANDERE PRODUCENTEN?
‘Waar ik mezelf enorm in kan vinden en waardoor de 
samenwerking ook zo soepel verloopt, is de nauwkeurigheid 
en de kwaliteit die Interflex altijd weet te leveren. Ook in de 
kleinere modellen, waar naden mooi aansluiten. Bij andere 
producenten merk ik toch te vaak dat er een inkeping blijft 
en zodra je dan het van binnen bekijkt denk je toch al snel 
‘mwuah’. Daarin onderscheidt Interflex zich. Als je een simpele 
deur hebt, kun je hem vaak niet afstellen bijvoorbeeld. Hout 
gaat werken, deur gaat klemmen. Bij Interflex kun je de 
meest standaard deur nog op drie niveaus stellen. Toch een 
aanzienlijk verschil.’
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M A A K  H E T  H E L E M A A L  A F

Accessoires 
& Extra’s

Standaard dakshingels
Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. 
Voor het bevestigen van de dakshingles heb je 
asfaltnagels nodig.

Beverstaart dakshingels
Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. 
Voor het bevestigen van de dakshingles heb je 
asfaltnagels nodig.

Stalen dakpanplaten
Stalen dakpanplaten worden altijd in complete 
lengtes geleverd en incl. alle benodigde 
hulpstukken (nokken, windveren en waterslag) en 
bevestigingsmaterialen (panlatten, tengels, folie en 
schroeven). De stalen dakpanplaten zijn leverbaar 
in 3 kwaliteitsklassen en veel verschillende kleuren.

Onduvilla dakpanplaten
Dakpanelement op basis van cellulose vezels en 
bitumen. Het uiterlijk van een traditionele dakpan en 
het lichtgewicht van bitumengolfplaten. Dankzij een 
exclusief 3-tonen kleursysteem en een aangepast 
golfprofiel ontstaat bij (eenvoudige plaatsing) het 
aanzicht van natuurlijke dakpannen. Leverbaar in 
de kleuren: rood gevlamd, groen gevlamd, zwart, 
terracotta, classic red en slate grey (leisteen).

EPDM dakbedekking
EPDM dakbedekking is separaat bij te bestellen 
bij alle blokhutten met platte daken. Het pakket 
wordt compleet met lijm en dakuitlopen geleverd, 
echter exclusief HWA. Door het lichte afschot bij de 
platte daken, stroomt het regenwater mooi naar de 
uitloop.

Aluminium daktrimmen
De aluminium daktrim geeft jouw blokhut met 
platdak een extra strakke en moderne uitstraling.

Astfaltnagels voor dakshingsels
Per 350 stuks.

Dakgootset
Deze PVC dakgootset met afvoer wordt geleverd in 
de kleuren bruin (10cm brede goot) of grijs (15cm 
brede goot). De kleur/maat is afhankelijk van de 
grootte van het dakoppervlak.

Impregneren & Coaten
Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 
6 & 7.

Afdekkap met bol
De afdekkappen van Interflex zijn van een zeer 
degelijke kwaliteit. Deze afdekkap met bol is 
geschikt voor alle puntdaken. Hierdoor krijgt de 
blokhut een extra mooi aanzicht. 

Ventilatierooster
De ventilatieroosters zijn geschikt voor alle 
blokhutten en zorgt voor de benodigde ventilatie. 
Het binnenrooster is afsluitbaar en gemaakt van 
kunststof. Het buitenrooster is een vast paneel 
gemaakt van aluminium.

Stormverankeringsset
De Stormverankeringsset is separaat te bestellen 
en dient te worden bevestigd aan de binnenzijde 
van de blokhut. Zeker in gebieden waar de blokhut 
veel wind vangt, raden we het gebruik van een 
stormverankeringsset aan.

Afwateringsbalken
Verkrijgbaar in geïmpregneerd vurenhout of 
tropisch hardhout. Bij 28 & 40mm wanddikte: 45 x 
90mm. Bij 50 & 70mm wanddikte: 45 x 114mm.

Houten vloer / fundament
Een houten vloer/fundament bestaat uit vloer-
planken, geïmpregneerde fundamentbalken en 
afwerklijsten. Bij 28 en 40mm wanddikte zijn de 
vloerplanken 20mm dik en bij 50mm wanddikte of 
dikker zijn de vloerplanken 26mm dik.

Dakspijkers voor dakplanken
Per 350 stuks.

Glazen schuifwanden
Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 
22 & 23.
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E E N  R U I M E  K E U S  A A N  M O G E L I J K H E D E N

Ramen & Deuren

Hoogwaardige 
kwaliteit
Interflex streeft naast zeer scherpe prijzen 
ook naar hoogwaardige kwaliteit.
Dit betreft niet alleen het gebruik van 
kwalitatief hoogwaardig materiaal, maar
ook de uitvoering van de blokhut. Zo zijn 
bijvoorbeeld de ramen en deuren  van
Interflex veelal groter dan gebruikelijk en 
zijn ook beter afgewerkt. 

Producteigenschappen
- A-kwaliteit 
- 28 en 40mm wanddikte 
- Deurblad sterkte 41mm dik 
- Enkelglas 3 mm dik

TIP: Wil je een extra raam of deur? De 
deuren zijn los te bestellen bij aankoop van je 
blokhut. Een sparing is gemakkelijk te maken, 
waardoor je de blokhut verder kan uitbreiden 
met extra ramen of deuren.

Maatwerk
Maatwerk ramen en deuren is mogelijk vanaf 
70mm wanddikte, dus voor 28, 40 en 50mm 
wanddikte zijn uitsluitend standaard ramen 
en deuren mogelijk uit ons assortiment. 
Wanneer een deur niet standaard is voor 
een wanddikte, vraag bij je dealer naar de 
eventuele meerprijzen hiervan. 

Klapraam Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
900mm
690mm

40mm
900mm
690mm

Klapraam Luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
900mm
690mm

Draai-kiep raam
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
795mm
860mm

Klapraam Klein
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
500mm
690mm

40mm
Niet standaard
Niet standaard

Klapraam Groot
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
900mm
1254mm

40mm
900mm
1254mm

Raam Dubbel
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
1790mm
60mm

40mm
Niet standaard
Niet standaard

Aanbouwdeur
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
700mm
1485mm

40mm
700mm
1610mm

Hoog raam luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
400mm
1938mm

Enkele deur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
880mm
1870mm

40mm
860/955mm
1938mm
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Enkele deur 6732
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
955mm
1938mm

Enkele deur Dicht
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
1040mm
1938mm

40mm
1040mm
1938mm

Enkele deur Modern
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
860mm
1938mm

40mm
860mm
1938mm

Dubbele deur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
1550mm
1938mm

40mm
1550mm
1938mm

Dubbele glasdeur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
1550mm
1870mm

40mm
Niet standaard
Niet standaard

Dubbele glasdeur Luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
1550mm
1938mm

Dubbele deur Modern
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
1550mm
1938mm

40mm
1550mm
1938mm

Dubbele deur 6732
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
1550mm
1938mm

Dubbele deur Breed
Basic 28 & 40

Houtdikte
Breedte
Hoogte

28mm
Niet standaard
Niet standaard

40mm
1550mm
1938mm
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Draai-kiep ramen klein
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

Model 1
460mm
910/1040mm

Model 2
460mm
470mm

Draai-kiep raam Enkel
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

810mm
910/1040mm

Draai-kiep raam Dubbel
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
910/1040mm

Draai-kiep raam Driedelig
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2130mm
910/1040mm

Deur zij-aanbouw
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

700mm
1690mm

Binnendeur Enkel
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

700/800mm
1950/2015mm

Rond raam
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

800mm
800mm

Basic+
50 | 70 | 94mm
Ben je op zoek naar een blokhut met een
wanddikte van 50, 70 of 94mm? Dan ben
je op deze pagina juist!

Wat houdt basic+ in?
- AB-kwaliteit 
- Toepasbaar op 50, 70 en 94mm wanddikte
- 18mm dubbelglas
- Strakke afwerking met siliconenkit
- Enkele omlopende rubberen afdichtingsrand

Enkele deur
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

860/950mm
1950/2015mm

Dubbele deur Complete 50’er
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Dubbele deur
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950/2015mm

Paardenstal deur 
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
2080mm

Dubbele deur WKS12
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Garagedeur Klein
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2400mm
2150mm

Dubbele deur met panelen 4-delig
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

3000mm
1950/2015mm

Garagedeur Groot
Basic+ 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2600mm
2150mm
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Deluxe-kwaliteit
50 | 70 | 94mm
Op deze pagina staat onze nieuwe lijn Deluxe-kwaliteit 
ramen en deuren. Deze ramen en deuren zijn aan te 
bevelen bij speciaal op maat gemaakte chalets. Met deze 
nieuwe Deluxe-kwaliteit ramen en deuren willen we een 
nieuw segment betreden. Een tussenstap tussen Basic+ en 
Premium-kwaliteit.

Ramen Deluxe-kwaliteit
- BC-kwaliteit 
- Isolatieglas 18mm
- Raamwerk van 51mm
- Enkele rubberen tochtstrip
- Aluminium afwateringsprofiel
- Binnenwerk wordt afgewerkt met siliconenkit

Deuren Deluxe-kwaliteit
- BC-Kwaliteit
- Isolatieglas 18mm
- Deurwerk van 51mm
- 3-punts vergrendeling
- Enkele rubberen tochtstrip
- Aluminium afwateringsprofiel
- Binnenwerk wordt afgewerkt met siliconenkit

Enkele deur Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

950mm
2015mm

Draai-kiep raam Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

600mm
600mm

Dubbele deur Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
2015mm

Dubbel draai-kiep raam Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
1040mm

4-delige deur Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

3000mm
2015mm

Draai-kiep raam Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

850/910mm
1040mm

Dubbel draai-kiep raam Deluxe
Deluxe 50, 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1620mm
910/1040mm
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Premium-kwaliteit
70 | 94mm
Op deze pagina vind je onze Premium kwaliteit ramen 
en deuren. Deze ramen en deuren zijn aan te bevelen bij 
speciaal op maat gemaakte chalets en woonchalets. Deze 
lijn is erg geschikt bij chalets waarin gewoond wordt. De 
kwaliteit kun je vergelijken met een woonhuis. 

Ramen Premium-kwaliteit
- C-Kwaliteit 
- 70 en 94mm wanddikte 
- Raamwerk 68mm dik 
- Aluminium afwateringsprofiel
- Dubbel glas 26mm (4-18-4) 
- Dubbele omlopende rubberen afdichtingsrand 
- Buiten/binnenzijde raamwerk afgewerkt met siliconenkit

Deuren Premium-kwaliteit
- C-Kwaliteit 
- Isolatieglas 26mm
- Deurwerk van 68mm
- 5-punts vergrendeling
- Dubbele rubberen tochtstrip
- Buiten/binnenzijde raamwerk afwerkt met siliconenkit

Enkele deur 1U-1
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

950 mm
2080 mm

Enkele deur 1U-5
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Enkele deur 1U-2
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950/2015mm

Enkele deur 1U-6
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
2080mm

Enkele deur 1U-3
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Enkele deur 1U-7
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2400mm
2150mm

Enkele deur 1U-4
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

3000mm
1950/2015mm

Enkele deur 1U-8
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2600mm
2150mm
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Dubbele deur 2U-5
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Dubbele deur 2U-6
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
2080mm

Dubbele deur 2U-7
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2400mm
2150mm

Dubbele deur 2U-8
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2600mm
2150mm

Draai-kiep raam Klein
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

860/950mm
1950/2015mm

Dubbele deur 2U-1
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Draai-kiep raam Enkel
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950/2015mm

Dubbele deur 2U-2
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1200mm
2080mm

Dubbele deur 2U-3
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2400mm
2150mm

Dubbele deur 2U-4
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

2600mm
2150mm

Draai-kiep raam Dubbel
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

1550mm
1950mm

Draai-kiep raam Driedelig
Premium 70, 94mm

Breedte
Hoogte

3000mm
1950/2015mm
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Daar waar de klant 
nog écht centraal staat. 
Dit magazine is ons visitekaartje. We hopen je dan ook overtuigd te hebben om 
heerlijk te gaan genieten in, onder of rondom een blokhut van Interflex. Een plek 
waar je heerlijk kunt genieten tijdens warme zomerdagen, of beschut met een 
vuurtje in de winterkou. Ruimte voor het opbergen van je materiaal en spullen die 
je liever niet in het zicht wilt hebben. Een plek om te werken, of tot rust te komen. 
Groot, klein, neutraal of een lekker opvallend kleurtje. Alles is mogelijk. Mocht je 
naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, dan verwijzen
we je graag naar een van onze dealers of www.interflex-import.nl.
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Interflex Import BV
Koningslinde 30

7131MP Lichtenvoorde

+31 (0)5 44 373 462

interflex@interflex-import.nl


