
ROBUUSTE TUiNvERBliJvEN
TUINHUIZEN & VERANDA’S

SNELLER SLIMMER BOUWEN
Tijd besparen door Prefab onderdelen

Licht en ergonomisch werken

Alle onderdelen worden op maat geleverd 

Prefab wand-, dak- en vloerelementen mogelijk (ook incl. isolatie)

Hoogwaardige en duurzame kwaliteitsmaterialen

Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare locaties vanwege prefab 
elementen max. 120cm breed

Bevestigingsmaterialen zijn passend bij de kleur van de wand MET HET OFFERTEFORMULIER MAKKELIJK EN SNEL NAAR EEN TUINHUIS OP MAAT!
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TERUG NAAR DE ESSENTIE
Ontspannen, onthaasten & 
ontstressen in eigen tuin



MET TROTS PRESENTEREN WIJ...
SILVA ROBUUSTE TUINVERBLIJVEN

Duurzaam en modulair concept

Volledig zelf samen te stellen

Afwerking met oog voor detail

Alle onderdelen worden op maat gemaakt en als bouwpakket geleverd

Afmeting is per 50cm te verlengen en leent zich daardoor 
voor toepassing in zowel grote als kleine tuinen

Unieke en complete oplossing: geen zorgen over de fundering of vloer!
Prefab vlonder inclusief hardhouten fundering mogelijk

Compleet geleverd inclusief luxe daktrim in gewenste kleur, EPDM rubberfolie met 
dak doorvoer en regenpijp tot aan maaiveld en RVS bevestigingsmaterialen

Bij bestelling ontvang je een 3D impressietekening ter controle

Duidelijke montagehandleiding

Levertijd 5 tot 7 weken

Maatwerk mogelijk op aanvraag

Met zorg geproduceerd in Nederlandse productiefabriek
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VOLLEDIG ZELF SAMEN TE STELLEN
AFMETING
per 50cm te verlengen in diepte en in breedte.

INDELING
Tuinhuis, veranda of carport. Volledig naar wens mogelijk.

HOUTSOORTEN
Douglas hout of Noord Europees Vuren hout behandeld.

WANDBEKLEDING
Gepotdekseld, kantrecht of rhombus profiel. Horizontaal of 
verticaal. Ook gecombineerd mogelijk.

KLEUREN
6 kleuren met behandeling op alkydbasis. 
Ook gecombineerd mogelijk.

TRENDY WANDMODULES
Steellook & lamellen modules.

DAKAFWERKING
3 kleuren daktrim. Dakbalken in zicht of 
dakbalken niet in zicht (prefab).

RAMEN EN DEUREN 
Diverse stijlen mogelijk.

VLOEREN EN VLONDERS
Vlonder inclusief fundering mogelijk!

EXTRA ACCESSOIRE OPTIES
Schoren, klossen, sokkels.

LEVERWIJZE BOUWPAKKET
Losse, op maat gezaagde, onderdelen of 
prefab wandelementen (max. breedte 120cm).

DUIZEND-EN-1 COMBINATIES MOGELIJK

Open Open met tussenstaander 
2-vaks verdeling

Steellook module halfDicht

Steellook module half met 
borstwering

Lamellen module half



OPEN

SCHUIN

DICHT

VERSTELBARE 
LAMELLEN
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Half dicht + steellook module half Half dicht + steellook module half 
met borstwering

Half dicht + lamellen module half

Steellook module volledig 
met borstwering

Lamellen module volledig

Lamellen module volledig

Steellook module volledig

Steellook module half + 
lamellen module half

Steellook module half met 
borstwering + lamellen module half



INSPIRATIE
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QUALITY TIME
Quality time met vrienden en familie of juist even 
helemaal alleen. Een gezellige BBQ, een heerlijke 
chill avond of een feestje! Geniet optimaal van 
het buitenleven in eigen tuin met een veranda.



SILVA
12-STAPPENPLAN

Bekijk hier diverse mogelijkheden ter 
inspiratie en doorloop vervolgens 
hét Silva 12-Stappenplan om jouw 

gewenste tuinverblijf samen te stellen.
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U KUNT ZELF BEPALEN 
WAAR U WANDEN OF 

MODULES PLAATST

VOORBEELD INDELINGEN

AFMETING DAK & CONSTRUCTIE
WELKE AFMETING WENS JE?
BREEDTE X DIEPTE IN CM.

Houd hierbij rekening met de mogelijkheid 
van een dakoverstek van 25cm per zijde
(links, rechts, voor en/of achter). 
Zonder dak overstek is ook mogelijk.

Voorbeeld:
Tuinhuis 300cm breed x 300cm diep
Overkapping 450cm breed x 300cm diep
Afmeting constructie buitenwerks: 750cm breed x 300cm diep
Dakmaat 800cm breed x 350cm diep

DAK & CONSTRUCTIE = BASIS

TUINHUIS MET VERANDA

TUINHUIS

WAAR WIL JE WANDEN EN MODULES PLAATSEN?

Geef ook aan als je de wanden enkelwandig of 
dubbelwandig betimmerd wilt. 

Uiteraard is het ook mogelijk om geen wanden 
of modules te plaatsen. Dan ontvang je alleen de 
basis; dak en constructie.

�ŶŬĞůǁĂŶĚŝŐĞ�ǁĂŶĚďĞƟ�ŵŵĞƌŝŶŐ
(alleen buitenwanden)

�ƵďďĞůǁĂŶĚŝŐĞ�ǁĂŶĚďĞƟ�ŵŵĞƌŝŶŐ
(Zowel buiten- als binnenwand)

MET STAPPEN VAN 50 CM TE VERLENGEN

Stap 1

Stap 2

INDELING WANDEN
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Zonder dakoverstek

Dakoverstek 
25 cm per zijde mogelijk:
voor / achter / links / rechts

BREEDTE VERANDA BREEDTE TUINHUIS

BREEDTE

D
IE

PT
E



VOORBEELD INDELINGEN

WELKE BUITENWAND BEKLEDING WENS JE?
(ENKELE WANDBETIMMERING)

WELKE BINNENWAND BEKLEDING WENS JE?
(DUBBELE WANDBETIMMERING)

Indien je hebt gekozen voor een dubbele 
wandbetimmering, is het mogelijk om een andere 

binnenwand bekleding te kiezen als buitenwandbekleding.

Lamellen en steellook modules kun je bij stap 6 kiezen.

HORIZONTAAL KANTRECHT WISSELSPONNINGHORIZONTAAL GEPOTDEKSELD

VERTICAAL KANTRECHT WISSELSPONNING VERTICAAL CHANNELSIDE

WELKE HOUTSOORT WENS JE?

DOUGLAS HOUT NOORD-EUROPEES VUREN HOUT BEHANDELD

WELKE KLEUR(EN) WENS JE?

Je kunt per onderdeel kiezen welke kleur je wenst:
constructie / buitenwanden / binnenwanden / 

boeidelen / dakhout / dakbalken / deuren / ramen

Oak wash Brown wash White wash Antra washGrey wash

Onbehandeld Transparant (blank) Brown wash Zwart

NOORD-EUROPEES VUREN HOUT BEHANDELD VERKRIJGBAAR IN:

DOUGLAS HOUT VERKRIJGBAAR IN:

WANDBEKLEDING
Stap 3

HOUTSOORT
Stap 4

KLEUREN
Stap 5
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RHOMBUS PROFIEL
Alleen mogelijk als binnenwand bekleding

Black wash

Oak wash

HP HK

VK VC RP

DG VU



Je kunt ervoor kiezen om 1 of meerdere van 
onze trendy modules toe te passen. 

Trendy modules zijn ook los te verkrijgen. 

Hoogte: 216cm

Lamellen module breedte:
104cm (incl. staander 118cm)
129cm (incl. staander 143cm)
154cm (incl. staander 168cm)
179cm (incl. staander 193cm)

Steellook module breedte:
52cm (incl. staander 66cm)
64,5cm (incl. staander 78,5cm)
77cm (incl. staander 91cm)
89,5cm (incl. staander 103,5cm)

Steellook modules kunnen ook per 2 elementen 
naast elkaar worden geplaatst. Na 2 elementen 
dient er een staander te worden geplaatst.

Steellook module half Steellook module half met 
borstwering

Lamellen module half
blank met zwart

Steellook module volledig 
met borstwering

Steellook module volledig

Lamellen module half
volledig zwart

Lamellen module volledig
blank met zwart

Lamellen module volledig
volledig zwart

TRENDY MODULES
Stap 6
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WELKE TYPE RAMEN 
WENS JE EN IN WELKE KLEUR?

Alle ramen kunnen zowel 
vast als uitzet en in jouw 

gewenste kleur worden uitgevoerd.

Ramen zijn standaard uitgevoerd met ISOglas.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A B

C D

E F

G

H

70x80cm

80x120cm

50x190cm

190x50cm

RAMEN
Stap 8
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WELKE TYPE DEUREN  
WENS JE EN IN WELKE KLEUR?

Alle deuren kunnen worden 
uitgevoerd in jouw gewenste kleur.

Deuren zijn standaard 
uitgevoerd met ISOglas en 

incl. hang- & sluitwerk

Afmeting incl. kozijn:
Enkele deur: 93x201,5cm

Dubbele deur: 186x201,5cm

DEUREN
Stap 7



A. HOUTEN VLOER

Indien er sprake is van een tuinhuis/berging, 
kun je er voor kiezen om hier een houten vloer 
in te plaatsen. Op deze manier zorg je voor 
een droge opslag.

Onze houten vloeren worden inclusief regelwerk geleverd.

B. HOUTEN VLONDER

Een houten vlonder is toepasbaar bij een 
open ruimte als een veranda. Daarnaast 
heb je ook de optie om de vlonder vanuit de 
veranda door te laten lopen (uitbouw).

Onze vlonders worden inclusief frame- en 
regelwerk geleverd. Daarnaast is het ook 
mogelijk om een vlonder inclusief frame- en 
regelwerk én fundering te kiezen. Zo hoef je 
nergens meer aan te denken!

VLOEREN & VLONDERS
Stap 9
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Kenmerken:
Dikte: 18mm
Onder hoge druk geïmpregneerd
Een houten vloer is alleen geschikt 
voor dichte ruimtes.

Zonder uitbouw Met uitbouw

Vlonder met frame- en 
regelwerk, zonder fundering

Vlonder met frame- en 
regelwerk en met fundering
Fundering bestaat uit: 
,ĂƌĚŚŽƵƚĞŶ�ƉŝŬĞƩ�ĞŶ�ϭϬϬĐŵ
M8 slotbouten

Kenmerken:
Dikte: 25mm
Douglas hout
Een houten vlonder is alleen 
geschikt voor open ruimtes.

PREFAB VLOER ELEMENTEN EN ISOLATIE
Bij de montage van vloeren en vlonders is veel 
tijdswinst te behalen. Wij bieden daarom de optie 
om alle vloer- en vlonderelementen prefab te 
leveren. Deze worden geleverd in elementen met een 
maximale breedte van 120cm. Daarnaast kun je er voor 
kiezen om gelijk isolatie toe te passen onder de houten 
vloer. De isolatie is 100mm dik. 

Vloer met frame- en 
regelwerk, zonder fundering

Vloer met frame- en regelwerk 
en met fundering
Fundering bestaat uit: 
,ĂƌĚŚŽƵƚĞŶ�ƉŝŬĞƩ�ĞŶ�ϭϬϬĐŵ
M8 slotbouten



Zonder klossen Met klossen

Grijs Antraciet Zwart

Dakbalken niet in zicht (voorgefabriceerde dakelementen)
�ĞǌĞ�ŽƉƟ�Ğ�ǁŽƌĚƚ�ŝŶ�ĞůĞŵĞŶƚĞŶ�ŐĞůĞǀĞƌĚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ďƌĞĞĚƚĞ�ǀĂŶ�ϭϮϬĐŵ�ŝ͘ǀ͘ŵ͘�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

Dakbalken in zicht

A. KLOSSEN

Indien je hebt gekozen voor een 
dakoverstek, kun je ook de optie klossen 
toevoegen. Het kan ook zonder klossen. 

B. ZETWERK DAKTRIM

Onze plat dak tuinverblijven zijn standaard 
uitgevoerd met een luxe zetwerk daktrim. Je 

kunt zelf kiezen welke kleur je wilt.

DAKAFWERKING
Stap 10
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C. DAKOPBOUW

Je kunt kiezen voor een dak waarbij de 
dakbalken niet in zicht zijn; je kijkt dan tegen 
dakhout aan. Of je kunt kiezen voor een dak 

waarbij de dakbalken wel in zicht zijn. Je 
kijkt dan tegen dakhout en dakbalken aan.



A. SCHOREN

Indien er sprake is van een veranda met 
staanders, kun je ervoor kiezen om deze uit 
te voeren met schoren.

B. SOKKELS

Indien er sprake is van een veranda met 
staanders, kun je ervoor kiezen om de 
onderste 20cm van de staander in een 
andere kleur uit te voeren.

OVERIGE AFWERKING
Stap 11
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Zonder schoren Met schoren

Geen andere kleur Oak wash Brown wash Antra wash Black wash
Bij Douglas hout is 
deze kleur niet mogelijk

Tijdsbesparing? 
Ga dan voor het gemak van een prefab bouwpakket.

LEVERWIJZE
Stap 12

Bouwpakket;
Losse materialen

WƌĞĨĂď�ďŽƵǁƉĂŬŬĞƚ�;ŚĂůī�ĂďƌŝŬĂĂƚͿ͖
Voorgefabriceerde wandelementen. 
Maximale element breedte is 120cm 
i.v.m. transport. Indien je voor de 
ŽƉƟ�Ğ�͚ĚĂŬďĂůŬĞŶ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ǌŝĐŚƚ͛�ŚĞďƚ�
gekozen, wordt dit ook in 
voorgefabriceerde elementen 
geleverd.

Het hout en de gekozen opties worden geleverd in 
pakketten op pallets van 120cm breed. Hoogte is 
maximaal 120cm. De lengte bestaat uit 
300, 400, 500 of 600cm. Dit is afhankelijk van de 
langste plank van jouw tuinverblijf. Afhankelijk van 
de grootte van uw tuinverblijf kan het zijn dat het in 
meer dan 1 pakket wordt geleverd.

Alle onderdelen worden altijd op maat geleverd.

De levertijd bedraagt 5 tot 7 weken.



TYPE DAK

CONSTRUCTIE

DOORLOOPHOOGTE

WANDHOOGTE

TOTALE HOOGTE

HOUTSOORT

WANDBEKLEDING

WANDBETIMMERING

STAANDERS

RINGBALK

REGELWERK

DAKBALKEN

DAKOVERSTEK

DAKBESCHOT

DAKAANZICHT

DAKBEDEKKING

DAK AFWERKING

BEVESTIGINGSMATERIALEN

DEUR

RAAM

Plat dak

Volle constructie

216cm

230cm

255cm

Noord-Europees Vuren hout behandeld of
Douglas hout

Horizontaal gepotdekseld of
Horizontaal kantrecht wisselsponning of
Verticaal kantrecht wisselsponning of
Verticaal channelside of
Rhombus profiel (alleen mogelijk als binnenwand bekleding)

Enkelzijdig of dubbelzijdig.  
Binnen- en buitenbetimmering wandbekleding kunnen worden gecombineerd

140x140mm geschaafd

140x140mm geschaafd

40x60mm geschaafd

55x155mm geschaafd

25cm overstek per zijde; voor, achter, links en/of rechts
Géén dak overstek is ook mogelijk

Wisselsponning (veer en groef)
Noord-Europees Vuren hout behandeld of
Douglas hout

Dakbalken niet in zicht of
Dakbalken in zicht

EPDM rubberfolie incl. kit, dak doorvoer en regenpijp tot maaiveld

Zetwerk daktrim in kleur naar keuze; grijs, antraciet of zwart

RVS

Keuze uit enkele en dubbele deuren in verschillende stijlen

Keuze uit vast en uitzet in verschillende stijlen
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TECHNISCHE 
SPECIFICATIE

Bij Douglas hout is 
deze kleur niet mogelijk



OPBOUW
Bij het pakket wordt een algemene montagehandleiding 
geleverd en speci! eke documentatie als aanzichten, 
plattegrond, montagelijst en materialenstaat.
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3D IMPRESSIE TEKENING
NA BESTELLING ONVANG JE ALTIJD EEN 
3D IMPRESSIETEKENING TER CONTROLE.

LEVERING: HALFFABRIKAAT = TIJD BESPAREND
Prefab wand- en dakelementenOptie 2

LEVERING: LOSSE MATERIALENOptie 1

TIJD & GELD BESPAREND
SNELLER SLIMMER BOUWEN



MAATWERK?
Ook dat is mogelijk! 

Vraag onze adviseurs naar de 
mogelijkheden.

MAATWERK
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SNELLER SLIMMER BOUWEN



Merwedeweg 13�
33���-( Zwijndrecht�
Tel 078 - 610 67 20

info@silva-products.nl

Foto`s en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Drukfouten voorbehouden. Het is niet 
toegestaan modellen, foto`s en/of tekst uit deze catalogus over te nemen, te verveelvoudigen 

of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silva. Materiaal-, prijs-, 
constructie- en modelwijzigingen voorbehouden.


