
 

Exterior en Exterior XL 

U wilt het jaar rond een zomers gevoel? In elk seizoen met volle teugen genieten van uw 

tuin? Dan is het Exterior design tuinhuis exact wat u zoekt! Dankzij de grote glaspartijen 

wordt echt elke zonnestraal gecapteerd. Zo profiteert u van de eerste lentezon tot de laatste 

nazomerse zonneschijn van een zomers gevoel in eigen tuin. Heerlijk! 

  

  

Wat zijn de troeven van dit design tuinhuis?   

  

Het design tuinhuis Exterior is opgebouwd met het uiterst sterke pen- en gatsysteem en is 

standaard drukgeïmpregneerd. U kiest dus voor een duurzame tuinconstructie. Om extra 

stevigheid te garanderen wordt er tevens een gelamelleerde ringbalk van 12x16 cm gebruikt. 

Bovendien wordt elke volle wand afgewerkt met een inox profiel aan de buitenkant voor een 

strakke moderne look. 

  

Het design tuinhuis, met grote schuifdeuren van op de grond tot aan het plafond, is dan ook 

de perfecte aanvulling voor elke hedendaagse tuin. Gebruik het om er gezellig in te tafelen, er 

een jacuzzi in te plaatsen of er uw delicate planten in te laten overwinteren.  

  

Welke opties zijn mogelijk ? Volledige glazen schuifwanden zonder kader 



  

U wilt het nog strakker en moderner? Kies dan voor 

het Exterior design tuinhuis met glazen schuifwand. 

De volledig glazen schuifwand wordt in dat 

geval op een uiterst 

compact en licht profielsysteem gemonteerd. 

Dit systeem is beschikbaar met 3 of 4 sporen. De 

lopers zijn bovendien uitgerust met handige 

meenemers.Dit wil zeggen dat u bij het sluiten 

van de glaswand alle volgende elementen 

automatisch meetrekt. Een uiterst praktische 

oplossing! 

Opgelet 

De ondergrond moet stabiel en perfect waterpas zijn! 

Aluminium profielsysteem 

• 10 mm gehard 

veiligheidsglas 

• Onderrail met lage opstap 

• Inox greep op eerste vleugel 

• Afsluitbaar aan 

binnenzijde(optioneel aan buitenzijde met cylinder) 

• Frame verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren 

• Betere water- en windafdichting metborstelprofiel per element 

 



 

         Meer info & prijzen : info@lm-construct.be 
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