
Meer kwaliteit, meer liefde voor het detail, meer plezier in de tuinDaarom een tuinhuis 

van WEKA

Ambachtelijke 
kwaliteit
Made in  
Germany

inclusief 
levering

5 jaar 
WEKA  
garantie

2022



1

2

2 3
1

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires niet inbegrepen bij de levering.

Meer kwaliteit - meer inhoud

WEKA biedt u een groot aanbod aan gekleurde huizen. 
De binnenwanden, het dak en de vloer worden voor een 
zo homogeen mogelijke uitstraling aan de binnenkant on-
behandeld geleverd. De buitenwanden van de gekleurde 
huizen zijn met weerbestendige verf gelazuurd in de kleu-
ren Zweeds rood, antraciet of grijs om ze te beschermen 
tegen weersinvloeden, blauwschimmel en houtaantasten-
de schimmels. 
Onze  gekleurde huizen onderscheiden zich door een mo-
dern design.

WEKA tuinhuizen  
bestaan uit hoogwaardig vurenhout met: 
- grote pasnauwkeurigheid 
-  dilatatievoegen voor stijfheid
- rechte hoekverbinding
- glad geschaafd oppervlak

Design en 
weerbestendig

Hogere houtkwaliteit,       
mooi afgewerkt

andere aanbieders

VERGELIJK ZELF!

Antraciet

Grijs

Eiken licht

Zweeds rood
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De daken van onze houten tuinhuizen zijn gemaakt van  
16 mm of 19 mm dikke, geschaafde massief houten plan-
ken. Messing en groef grijpen naadloos in elkaar en zorgen 
voor speciale dichtheid. De stabiliteit en duurzaamheid is 
door stevige dakgordingen1 en deels extra verbindin-
gen tussen de gordingen2 gegarandeerd.

De meeste WEKA tuinhuizen hebben een onbehandelde, 
hoogwaardig afgewerkte massief houten vloer van plan-
ken met messing en groef. Daardoor verkrijgen onze hui-
zen nog meer stabiliteit en functionaliteit.

De precies op maat gemaakte hoekverbindingen bieden 
het houten tuinhuis meer stabiliteit en een dichtere verbin-
ding van het hout in de hoeken. Daardoor blijft de binnen-
ruimte droger en schoner. 

Alle WEKA tuinhuizen onderscheiden zich onder andere 
door de standaard onderconstructie van weerbesten-
dig hout. Uw huis is aan de onderkant beschermd tegen 
vocht en staat stevig.

Stabielere  
massief houten daken

Stabielere  
massief houten vloeren

Precies op maat gemaakte 
hoekverbindingen

Standaard   
onderconstructie

andere aanbieders
andere aanbieders

VERGELIJK ZELF! VERGELIJK ZELF!

Meer 
inhoud

Meer 
gebruiks-

waarde

Laat u overtuigen door de kwali-
teit, het design en de veiligheid van 
onze producten. WEKA tuinhui-
zen onderscheiden zich door zeer  

hoge nokhoogten (1)

hoge zijwanden (2) 
en

royale door-
gangs-hoogten van de 
deuren (3) 
Zo benut u effectief de bijzondere 
voordelen van een WEKA tuinhuis.
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De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires niet inbegrepen bij de levering.

Ramen
Het draai-kiepraam met echt glas wordt inclusief roeden 
geleverd. Deze kunnen naar keuze erop gezet of wegge-
laten worden.

Mooi geschaafde  
afdeklijst
Extra bescherming tegen indringend vocht

Massief houten roeden
Vakkundig aangebracht voor meer stabi-
liteit  
en een moderne uitstraling

Ramen van echt glas
Voor een helder zicht naar buiten

Massief houten kozijn
Voor meer stabiliteit en winddichtheid

Draai-kiepbeslag  
van metaal
Voor meer frisse lucht in uw tuinhuis

LeverserviceHoogwaardige ramen

De levering
Onze vaste transporteur informeert u ca. 1 week voor de 
door ons bevestigde leverweek over de geplande lever-
afspraak. Leg bij aankoop alvast in uw agenda vast dat u 
of iemand anders namens u in de leverweek de goederen 
ter plekke in ontvangst kan nemen.

Voor onze leverservice hebben wij  
het volgende van u nodig:

 1. Uw mobiele nummer
 2. Uw vaste telefoonnummer
 3. Uw e-mailadres

Houd er alstublieft rekening mee dat een correcte
afhandeling van uw bestelling alleen mogelijk is 
met een telefoonnummer waarop u overdag te be-
reiken bent.

Afmetingen voertuig: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m  

De houten tuinhuizen van WEKA met een wanddikte van 
21 tot 45 mm zijn voorzien van een hoogwaardige, massief 
houten paneeldeur. Deze wordt geplaatst met drie inboor-
paumelles waardoor de deur niet scheef gaat hangen.

Mooi geschaafde  
afdeklijst
Extra bescherming tegen indringend 
vocht, fraaie uitstraling

Stevige deurscharnieren  
van metaal
Voor meer stabiliteit en een lange  
levensduur

Ramen van echt glas  
met dubbele roeden
Voor meer licht in uw tuinhuis

Hoogwaardig  
deurbeslag
Incl. profielcilinderslot en 3 sleutels

Massief houten kozijn
Voor meer stabiliteit en winddichtheid

andere aanbieders

andere aanbieders

Montageservice
Dankzij de geïllustreerde, gedetailleerde handleiding met 
wandtekeningen en opeenvolgende afbeeldingen van de 
stapsgewijze montage zijn WEKA-producten, als u een 
beetje handig bent, zo opgebouwd. Al het benodigde 
montagemateriaal is inbegrepen bij de levering – netjes 
en overzichtelijk verpakt.

Mocht u geen tijd hebben om het zelf te doen, dan zet 
ons WEKA-montageteam, nadat u hiertoe officieel op-
dracht heeft verleend, uw huis, uw zwembad enz. ter 
plaatse snel en deskundig in elkaar – voor een gunstige 
vaste prijs. 

Let op het volgende: De montage door de montageser-
vice wordt uitgevoerd zonder eventueel vereiste funde-
ringswerkzaamheden, en ook zonder aangeschafte ac-
cessoires, zonder deklaag of kleurbehandeling.

VERGELIJK ZELF!

VERGELIJK ZELF!

Levering bij u aan huis op het trottoir 
WEKA levert geselecteerde producten (              ) met een 
vorkheftruck in vier richtingen die direct bij u thuis wordt 
afgeleverd op de stoep in België. In het geval van levering 
bij u aan huis moeten de wegen naar uw huis toegankelijk 
zijn voor een vrachtwagen van 40 ton en breed genoeg 
om langs de weg te kunnen lossen.

Hoogwaardige paneeldeuren Levertermijn
Vraag naar de leveringsdatum van uw product onmid-
dellijk bij aankoop of raadpleeg uw opdrachtbevestiging. 
Bij de aankoop kunt u natuurlijk meteen een latere lever-
week of een gewenste week afspreken.
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Inclusief massief houten dak
weka tuinhuis 316

      Pakketen
dakshingles

4 5      Pakketen
dakshingles

      Pakketen
dakshingles

      Pakketen
dakshingles5

6

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

Inclusief massief houten dak
weka tuinhuis Bergen

EXCLUSIEF 

EXCLUSIEF 

            weka tuinhuis Bergen

·  Nokhoogte: 237 cm (gr. 1), 249 cm (gr. 2) 
·  Zijwand: 199 cm 
·  Wand: 28 mm dikke planken 
·  Bouwwijze: modern schroefsysteem 
·  Met en zonder vloer,  

incl. weerbestendig vloerframe 
·  Dak: 19 mm dik zadeldak 
·  Dakoverstek: 

gr. 1: achter 15 cm, zijkanten 22 cm 
gr. 2: achter 20 cm, zijkanten 21 cm

·  Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedek-
king, accessoires: Dakshingles 

·  Dubbele paneeldeur: B 154 x H 180 cm,  
incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielci-
linderslot en 3 sleutels

Gr. 1 met massief houten vloer
4004581392475

Gr. 2 met massief houten vloer
4004581411275

Gr. 1 zonder massief houten vloer
4004581478988

Gr. 2 zonder massief houten vloer
4004581478971

Een huis – twee ruimtes
Het weka tuinhuis 253 biedt met een bijruimte extra 
plek voor tuingereedschap, fietsen of een klein keu-
kenblok. Kortom, een exclusieve oplossing voor een 
tuinhuis met net dat beetje extra. Ook een gespiegelde 
montage is mogelijk.

Inclusief bijruimte
weka tuinhuis 253

          weka tuinhuis 253 gr. 2

·  Nokhoogte: 270 cm · Zijwand: 199 cm 
·  Wand: 28 mm dikke planken 
·  Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem 
·  Vloer: 19 mm dikke massief houten vloer  

met messing en groef, incl. weerbestendig vloer-
frame

·  Dak: 19 mm dik massief houten dak met messing 
en groef, luifel 50 cm 

·  Dakoverstek: achter 10 cm, zijkanten ca. 25 cm 
·  Dakbedekking: bitumen als eerste  

dakbedekking, accessoires: Dakshingles 
·  Deur: dubbele paneeldeur B 143 x H 174 cm 

(dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met 
profielcilinderslot en 3 sleutels, enkele deur B 78 x 
H 175 cm met veiligheidsoverval en draaioog

Gr. 1 onbehandeld
4004581416737

Gr. 2 onbehandeld
4004581416744

inclusief 
levering

inclusief 
levering

Inclusief bijruimte
weka tuinhuis 254

·  Nokhoogte: 221 cm
·  Zijwand: 215 cm
· Wand: 28 mm planken
· Bouwwijze: traditioneel insteeksysteem
·  Vloer: 16 mm massief houten vloer,  

incl. weerbestendig vloerframe
·  Dak: 16 mm massief houten zadeldak,  

luifel: 20 cm
·  Dakoverstek:  

achter 15 cm, zijkanten ca. 10 cm
·  Dakbedekking:  

voor de dakbedekking bevelen wij u onze  
zelfklevende dakbanen aan

· Ramen: verkrijgbaar als accessoire
·  Deur: dubbele deur B 154 x H 180 cm (dagmaat), 

enkele paneeldeur B 77 x H 177 cm (dagmaat),  
incl. hoogwaardig deurgarnituur met  
profielcilinderslot en 3 sleutels

inclusief 
levering

inclusief 
levering

Gr. 2 incl. bijruimte 
4004581486037

Gr. 1 incl. bijruimte 
4004581486020

              weka tuinhuis Utrecht

          weka tuinhuis 254 - gr. 1 met bijruimte

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

·  Nokhoogte: 221 cm
·  Zijwand: 185 cm
·  Wand: 19 mm dikke planken
·  Bouwwijze: modern schroefsysteem
·  Vloer: 16 mm dikke massief houten vloer met mes-

sing en groef, bovenkant glad geschaafd
·  Dak: 16 mm dik massief houten zadeldak met mes-

sing en groef, onderkant glad geschaafd
·  Dakoverstek: voor + achter 12 cm 

zijkanten ca. 19 cm
·  Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking
·  Deur: massief houten dubbele deur  

B150 x H180 cm (dagmaat)

inclusief massief houten dak
weka tuinhuis Utrecht

198

7,8 m3

19
4met vloer

4004581463113
      Pakketen
dakshingles
3

3
4

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires 
niet inbegrepen bij de levering.

Denk aan een duurzame dakbedekking voor permanente 
bescherming van uw tuinhuisje. Dakshingles of dakbanen zijn 
verkrijgbaar in uw markt.3 3 3 76



weka
DESIGNHUIS 213B

weka
DESIGNHUIS 213A

weka
DESIGNHUIS 213

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

extra hoge deur
Doorgangshoogte

195 cm

extra hoge deur - Doorgangshoogte: 195 cm
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Antraciet

Grijs

Onbehandeld

Zweeds rood

·  Totale hoogte: 226 cm, Achterwandhoogte: 217 cm
·  Wand: 28 mm dikke planken 
·  Bouwwijze: modern schroefsysteem 
·  Vloer: 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld, 

incl. weerbestendig vloerframe
·  Dak: 19 mm dik massief houten plat dak,  

onbehandeld 
·  Dakoverstek: voor 50 cm, achter 18 cm,  

zijkanten ca. 20 cm 
·  Dakbedekking: voor de dakbedekking bevelen wij u 

onze zelfklevende dakbanen aan
·  Deur: dubbele panoramadeur B 165 x H 173 cm  

(dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 
3 sleutels 

·  Zijaanbouw (126 B, zonder achterwand & vloer,  
rechts of links aan te bouwen): extra breed: 320 cm

weka  
DESIGNHUIS 126 B

met vloer en aanbouw

weka  
DESIGNHUIS 126

met vloer

Met moderne, dubbele panoramadeur
weka DESIGNHUIS 126 inclusief 

levering

                   weka DESIGNHUIS 126B  antraciet 

     weka DESIGNHUIS 126B Zweeds rood

Modern en veelzijdig
weka DESIGNHUIS  213

     weka DESIGNHUIS 213B - uitvoeringsvoorbeeld

·  Totale hoogte: 237 cm, Achterwandhoogte: 226 cm
·  Wand: 28 mm dikke planken 
·  Bouwwijze: modern schroefsysteem 
·  Vloer: 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld, 

incl. weerbestendig vloerframe
·  Dak: 19 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld 
·  Dakoverstek: voor 35 cm, achter 5 cm, zijkanten ca. 20 cm 
·  Dakbedekking: voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfkle-

vende dakbanen aan
·  Ramen: standaard 1 raam, indien gewenst leverbaar met een  

extra raam 
·   Deur: enkele deur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur 

met profielcilinderslot en 3 sleutels 
·  Zijaanbouw incl. achterwand (zonder vloer, rechts of links 

aan te bouwen): gr. 2: B 158 cm, gr. 3: B 303 cm

onbehandeld
4004581409463

onbehandeld
4004581497538 Zweeds rood

4004581409487
Zweeds rood
4004581497545

Zweeds rood
4004581409494

Zweeds rood
4004581497583

Zweeds rood
4004581409500

Zweeds rood
4004581497620 grijs

4004581409517
grijs
4004581497552

grijs
4004581409524

grijs
4004581497590

grijs
4004581409531

grijs
4004581497637 antraciet

4004581409548
antraciet
4004581497569

antraciet
4004581409555

antraciet
4004581497606

antraciet
4004581408497

antraciet
4004581497644

onbehandeld
4004581409470

onbehandeld
4004581497576

onbehandeld
4004581408480

onbehandeld
4004581497613

Antraciet

Grijs

Onbehandeld

Zweeds rood

inclusief 
levering

   weka DESIGNHUIS 213

   weka DESIGNHUIS 213A

3

3

4

4

6

6

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires 
niet inbegrepen bij de levering.

onbehandeld
4004581474973

onbehandeld
4004581497378

grijs
4004581475017

grijs
4004581497392

Zweeds rood
4004581474997

Zweeds rood
4004581497385

antraciet
4004581475031

antraciet
4004581497361

onbehandeld
4004581057305

onbehandeld
4004581497217

grijs
4004581393793

grijs
4004581497231

Zweeds rood
4004581393809

Zweeds rood
4004581497224

antraciet
4004581393120

antraciet
4004581497248

Denk aan een duurzame dakbedekking voor permanente 
bescherming van uw tuinhuisje. Dakshingles of dakbanen zijn 
verkrijgbaar in uw markt.3 3 3 98

weka
DESIGNHUIS 213B

weka
DESIGNHUIS 213A

weka
DESIGNHUIS 213



set H-Ankers
voor Grootte 1+2
4004581004453

H-Anker 
voor Bar-ingang 1x
4004581006112

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

met massief houten dak
weka tuinoase  651

   Bijpassende wand- & barsets

weka tuinoase 651 · gr.2

· Dak: 19 mm massief houten dak, onbehandeld
·  Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking
· Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
·  Maximale sneeuwbelasting:  

1,25 kN/m2, statisch berekend
· Zonder vloer
·  Uitvoering:  onder druk geïmpregneerd

· Nokhoogte: 238 cm 
· Sokkelafmeting: B 190 x D 154 cm
· Dak: 16 mm massief houten dak, onbehandeld,
 incl. karbelen voor extra versteviging,  
 onder druk ge mpregneerd
·  Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking, 
· Inclusief Dakoverstek: B 300 x D 203 cm
·  Bouwwijze:  stevige constructie van onder  

druk ge mpregneerd
·  Inclusief banken en tafel
· Uitvoering: onder druk ge mpregneerd

Gr. 1
4004581485498

Gr. 2
4004581485511 Grootte 1

1  Wandelement gesloten (1x),  
onbehandeld
4004581053550

2  Barwand (1x)
onbehandeld
4004581485474

3  Bar-ingang (1x)
onbehandeld
4004581485481

Grootte 2

1  Wandelement gesloten (1x),  
onbehandeld
4004581053444

2  Barwand (1x)
onbehandeld
4004581053451

3  Bar-ingang (1x)
onbehandeld
4004581053499

inclusief 
levering

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

5 5

weka tuinoase 651 · gr. 1

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires 
niet inbegrepen bij de levering.

3 2

1

Denk aan een duurzame dakbedekking voor permanente 
bescherming van uw tuinhuisje. Dakshingles of dakbanen zijn 
verkrijgbaar in uw markt.3 3 3

Inclusief dakshingles
weka tuinoase 651

          weka tuinoase 651 Gr. 3

· Dak: 19 mm massief houten dak, onbehandeld
·  Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking
· Palen: 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B),  
 onder druk geïmpregneerd
·  Maximale sneeuwbelasting: 1,25 kN/m2,  

statisch berekend
· Zonder vloer
·  Voordeelsets met hoogwaardige, rechthoekige
dakshingles, zonder bitumen dakbedekking 
·  Uitvoering:  onder druk geïmpregneerd

inclusief 
levering

Inclusief banken en tafel
weka prieel met vast zitje 662 inclusief 

levering

onder druk geïmpregneerd
4004581413187

 weka Zitprieel 662       Pakketen
dakshingles
3

      Pakketen
dakshingles
6       Pakketen

dakshingles
7       Pakketen

dakshingles
9

294

218

29
4

21
8

333

257

33
3

25
7

380

304

38
0

30
4

Gr. 1
4004581053956

Gr. 2
4004581054113

Gr. 3
4004581053482

  weka tuinoase 651 Gr. 2

1110
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4004581400873

150

56

80

43

80

43

4004581385286

4004581461065

180
10

0 18
6

180
180

13
5

83

85

163

85

4004581385279

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

            weka tuinhuis 346 - gr. 3

· Nokhoogte: 217 cm 
· Zijwand: 174 cm
· Wand: 14 mm, bouwwijze: elementbouw
·  Vloer: 16 mm massief houten vloer, 

incl. weerbestendig vloerframe
· Dak: 16 mm zadeldak van spaanplaten
·  Dakoverstek: 10 cm rondom
·  Dakbedekking: bitumen als eerste  

dakbedekking 
· Ramen: B 52,5 x 42,5 cm
·  Deur (dagmaat):  Gr. 1+2 massief houten enkele 

deur B 69 x H 167 cm  
Gr. 3 massief houten dubbele deur  
B 111 x H 167 cm 

Met enkele of dubbele deur
weka berging 345/346

Gr. 2
4004581375171

Gr. 1
4004581461218

Gr. 3
4004581397807          weka tuinhuis 345 - gr. 1           weka tuinhuis 345 - gr. 2

inclusief 
levering

· Totale hoogte: 151 cm
· Wand: 19 mm
· Bouwwijze: moderne hoekverbinding
·  Zonder vloer, 

incl. weerbestendig vloerframe
· Dak: lessenaarsdak
·  Dakoverstek:  

voor + achter 8 cm, zijkanten ca. 7 cm
·  Dakbedekking: voor de dakbedekking  

bevelen wij u onze zelfklevende dakbanen aan
· Deur: B 134 x H 141 cm (dagmaat)
· Inclusief opbergplank

Praktische bergruimte voor fietsen e.d.
weka fietsen- & afvalcontainerbox

weka fietsen- & afvalcontainerbox

inclusief 
levering

    weka berging 361 gr. 1

    weka berging 361 gr. 2

· Wand: 14 mm, stevige elementbouw
· Bouwwijze: eenvoudige montage door prefab-onderdelen, 
 incl. justeervoeten om te compenseren bij hoogteverschillen
·  Vloer: massief houten vloer, 

incl. weerbestendig vloerframe
· Dak: 14 mm plat dak van multiplex (terraskast)
·  Dakoverstek:  

voor 5,5 cm, achter 2 cm, zijkanten 4,5 cm
· Dakbedekking: bitumen dakbedekking 
·  Deur: Terraskasten: massief houten dubbele deur met 

magneetsluiting en deurgrendel van hout Terraskist: massief 
houten deksel met hoogwaardige telescopische scharnier met 
gasveer

· Inlegplanken: 10 mm dik (alleen bij terraskasten)
·  Oppervlak: alle houten onderdelen zijn behandeld met 

beschermende lazuurverf, alleen geschikt voor balkons & 
terrassen met overkapping

weka 
balkon-/terraskist 195 

Totale hoogte:  65 cm

Met rondom afgedichte 
voegen en lekdorpels

weka  
balkon-/terraskast 195 B

Totale hoogte: 
180 cm

3 inlegplanken, vak voor 
hark, bezem enz. en 
dubbele deur

weka  
balkon-/terraskast 195 A

Totale hoogte: 
160 cm

3 doorlopende leg-
planken en dubbele deur

In verschillende uitvoeringen en afmetingen
weka terraskasten

·  Model enkele deur:  
totale hoogte: 195 cm

·  Achterwand: 176 cm
·  Model dubbele deur 

totale hoogte: 190 cm 
· Achterwand: 185 cm
· Wand: 14 mm, stevige elementbouw
·  Bouwwijze:  

prefab-onderdelen voor een eenvoudige montage
·  Vloer: 16 mm massief houten vloer, 

incl. weerbestendig vloerframe
·  Dak: 14 mm massief houtenplat dak (naar keuze met 

helling naar voren of naar achteren te monteren)
·  Dakoverstek:  

voor en achter 10 cm, zijkanten ca. 5 cm
·  Dakbedekking:  

voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende 
dakbanen aan

· Deur: 
 massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat)
  massief houten dubbele deur B 152 x H 155 cm (dagmaat)

Met enkele of dubbele deur
weka berging 361

Gr. 1
4004581211851

Gr. 2
4004581273798

inclusief 
levering

inclusief 
levering

    weka terraskast 195 A

    weka terraskist 195

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

1

      Pakketen
dakshingles
1       Pakketen

dakshingles
1

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires 
niet inbegrepen bij de levering.

Denk aan een duurzame dakbedekking voor permanente 
bescherming van uw tuinhuisje. Dakshingles of dakbanen zijn 
verkrijgbaar in uw markt.3 3 3 1312



Denk aan een duurzame dakbedekking voor permanente 
bescherming van uw tuinhuisje. Dakshingles of dakbanen zijn 
verkrijgbaar in uw markt.3 3 3

weka houtopslag 663B gr. 1

142

85

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires 
niet inbegrepen bij de levering.

Onder druk geïmpregneerd hout
weka houtopslag 663B

· Nokhoogte: 204 cm
· Wand: 19 mm gekantrechte planken,  
 extra stevig
· Dak: 19 mm massief houten lessenaarsdak
· Dakoverstek: ca. 6 cm rondom
·  Dakbedekking: bitumen als eerste  

dakbedekking, accessoires: Dakshingles
·  Uitrusting: gekantrechte planken als  

bekleding, incl. lijsten langs de zijkanten en  
daklijst langs de voorkant

· Dikte van de palen: 60 x 60 mm
· Extra stevige constructie
·  Optimale inhoud, houtopslag van max. 5,5 m3

inclusief 
levering

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton 
en minstens 6 m breed zijn om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

inclusief 
levering

      Pakketen
dakshingles
2      Pakketen

dakshingles
2

·  Model enkele deur:  
Nokhoogte: 199 cm · Zijwand: 176 cm

·  Model dubbele deur:  
Nokhoogte: 216 cm · Zijwand: 174 cm

· Wand: 14 mm, stevige elementbouw
·  Bouwwijze:  

prefab-onderdelen voor een eenvoudige montage
·  Vloer: 16 mm massief houten vloer, 

incl. weerbestendig vloerframe
· Dak: 14 mm massief houten zadeldak
·  Dakoverstek:  

enkele deur:    achter 10 cm, zijkanten ca. 12 cm 
dubbele deur: achter 9 cm, zijkanten ca. 11 cm

·  Dakbedekking:  
bitumen als eerste dakbedekking

· Deur: 
 massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat)
  massief houten dubbele deur B 151 x H 161 cm (dagmaat)

Met enkele of dubbele deur
weka berging 351/357

weka berging 351 
4004581306854

weka berging 351A 
4004581442156

weka berging 357 
4004581306878

weka berging 357A 
4004581443177

inclusief 
levering

      Pakketen
dakshingles
1       Pakketen

dakshingles
1       Pakketen

dakshingles
1       Pakketen

dakshingles
2

weka houtopslag 663B gr. 2

264

11
4 5,52 m3

216

11
4 4,51 m3

Gr. 1
4004581426101

Gr. 2
4004581426118

          weka berging 357A

    weka berging 351A

          w
eka berging 357

288

19
9

4004581479480

Variant 1 
4004581308766

Variant 2 
4004581308773

Variant 3 
4004581308780

Variant 4 
4004581308797

Variabele schuur met plat dak
weka berging 607

Met variabel te verstellen achterwand
weka berging 607 A

·  Totale hoogte: 214 cm 
·  Wand: Wanddikte 2 x 20 mm stevig beschot 
·  Bouwwijze: dakbeschot voor rustieke uitstraling en 

extra stevigheid 
·   Dakoverstek: voor + achter 15 cm,  

zijkanten ca. 9,5 cm 
·  Dakbedekking: transparante dakplaat en grijze 

pvc-dakplaten 
·  Deur: massief houten enkele of dubbele deur mo-

gelijk! massief houten enkele deur: B 77,5 x H 178 
cm (dagmaat), massief houten dubbele deur: B 159 
x H 178 cm (dagmaat) 

·  Zonder vloer, incl. weerbestendig vloerframe
       weka berging 607

inclusief 
levering

inclusief 
levering

· Totale hoogte: 214 cm
· Wand: Wanddikte 2 x 20 mm stevig beschot
·  Bouwwijze: dakbeschot voor rustieke  

uitstraling en extra stevigheid
· Dak: plat dak
·  Dakoverstek: voor 10 cm, achter variabel (afhankelijk van  

de plaatsing van de achterwand) zijkanten ca. 15 cm
·  Dakbedekking:  

grijze pvc-dakplaten + 1 transparante baan
· Deur: massief houten enkele of dubbele deur mogelijk!
 massief houten enkele deur B 77,5 x H 178 cm (dagmaat)

 massief houten dubbele deur B 159 x H 178 cm (dagmaat)

·  Zonder vloer, incl. weerbestendig vloerframe

        weka berging 607 A

1514
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4004581355920

met dak
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   zonder dak

zonder dak 
4004581498801

zonder dak
4004581498818

set H-Ankers
voor carport simple
4004581045104

set H-Ankers 
voor carport 606 GR 1,
606 A GR 1,
weka dubbele carport 616
4004581003944

set H-Ankers 
voor carport dubbele
4004581044848

set H-Ankers
voor carport 606 - GR 2,
606 A - GR 2,
dubbele carport 616 A
4004581003951

606 Gr. 2 
4004581516642

weka dubbele 
carport 616 
4004581516666

606 GR 1 
4004581516628

606 A Gr. 1 
Met ronde boog 
4004581516635

weka dubbele 
carport 616 A 
Met ronde boog 
4004581516673

606 A Gr. 2
Met ronde boog 
4004581516659

Optioneel met ruimtebesparende ronde boog!
weka carport 606/616

·  Dak: plat dak van zwart pvc met golfprofiel
·   Dakbevestiging: met behulp van plaatschroeven  

met afdichting en afstandhouders voor optimale 
montage

·   Palen: 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd,  
afstanden tussen palen binnenkant 181 cm

·   Afmetingen:  
weka carport 606: doorrijbreedte 250 cm,  
doorrijhoogte 223 cm 
weka carport 616: doorrijbreedte 453 cm –  
zonder tussenpalen, vrijdragend;  
doorrijhoogte 225 cm

·  maximale sneeuwbelasting: si=0,68 kN/m2,  
statisch berekend

· Dak: van verzinkt staal met trapeziumprofiel
· Palen: 120 x 120 mm,  
 onder druk geïmpregneerd,  
 afstanden tussen palen binnenkant 338 cm
· Afmetingen: doorrijbreedte 276 cm,  
 doorrijhoogte voor 241 cm,
 doorrijhoogte achter 204 cm
·  maximale sneeuwbelasting: si=1,25 kN/m2,  

statisch berekend

Voor nog gemakkelijker inparkeren
weka Y-carports

             weka carport 612 - uitvoering met Y-paal

inclusief 
levering

inclusief 
levering

             weka carport 616 - uitvoering met ronde boog 

De wegen naar uw huis moeten toegankelijk zijn voor een 
vrachtwagen van 40 ton en minstens 6 m breed zijn om 
langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig
(L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires niet inbegrepen bij de levering.

800.0379.90.70


