
WE WOOD 
LIKE TO 

CONSTRUCT 
YOUR DREAM



Gespecialiseerd in houten tuinconstructies zoals: 
• tuinhuizen
• carports
• poolhouses
• eiken bijgebouwen
• overkappingen 
• omheiningen

Alle constructies worden op maat gemaakt in 
ons eigen atelier en de plaatsing gebeurt door ervaren vakmensen.

Neem gerust contact op om samen 
uw houten droom waar te maken!

Niels Van de Moortel
0472 42 34 53 - info@vdm-woodconstruct.be

 www.vdm-woodconstruct.be 
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RND bruin geïmpregneerd
RND Geïmpregneerd hout is naaldhout dat op chemische wijze verduurzaamd 
is. Het hout wordt in een grote impregneerketel vacuüm getrokken waarna 
een impregneermiddel wordt toegevoegd.  Dat middel zorgt ervoor dat het 
hout bestand is tegen schimmels en insecten die houtrot veroorzaken. Deze 
houtsoort moet om de twee jaar behandeld/ geschilderd worden.

Thermowood den
Thermowood den is afkomstig van Europees naaldbomenhout. Dit hout ging 
door een verhittingsproces waardoor het ongevoelig geworden is voor vocht, 
schimmels en houtetende insecten. Dankzij dit proces moet het hout niet 
behandeld worden en vergrijst het mooi. Nog kenmerkend aan deze houtsoort 
is dat de nerfstructuur nog zichtbaar is.

Thermowood ayous
Thermowood ayous is een hoogwaardige houtsoort uit Afrika, ook wel bekend 
als tropisch zachthout. Thermisch Ayous heeft bijna geen knopen en oogt 
daardoor strak en modern. Na enige tijd zal het hout prachtig vergrijzen.

Padouk
Padouk hardhout behoort tot het duurzaamste hardhout ter wereld dat groeit 
in West-Afrika.  Padouk hout heeft eerst een vuurrode kleur en verkleurt door de 
weeromstandigheden zeer snel naar een prachtige zilvergrijze kleur.

Eik
Eik is een harde en duurzame houtsoort waar u jarenlang plezier van heeft.
De rustieke uitstraling maakt het hout erg populair, zeker als u houdt van  
een landelijke uitstraling. Tegenwoordig wordt deze houtsoort veel gebruikt 
voor luxe tuinhuizen en overkappingen.
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Klassiek

Het klassieke model is voornamelijk functioneel, het is ideaal om al je tuingereedschap en 
fietsen veilig weg te bergen. De ultieme bergruimte met een tijdloze uitstraling.  
Bij een klassiek model kan er ook een overkapping aan het tuinhuis gebouwd worden.
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Modern
De moderne tuinhuizen, met of zonder 
overkapping.  Iedereen geeft er zijn 
eigen invulling aan. Ideaal om een 
lounge hoek te creëeren en te genieten 
in de tuin.
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Landelijk

Een landelijk tuinhuis 
herkennen we vooral aan het 
zadeldak met dakpannen of 
roofing shingles. Zo’n houten 
tuinhuis in cottage stijl blijft 
een tijdloze klassieker die we in 
heel veel tuinen in Vlaanderen 
terugvinden. 



Pergola of 
carport
Een pergola of carport  is 
de ideale manier om uw 
wagen te beschermen tegen 
weersomstandigen. Deze kan ook 
dienen als terrasoverkapping of als 
fietsenberging. 

Eiken bijgebouwen
Een eiken bijgebouw is is dé blikvanger in uw tuin. Eikenhout is 
van hoogwaardige kwaliteit en heeft een natuurlijke charmante 
uitstraling. Er kunnen nog extra elementen toegevoegd worden 
zoals een smeedijzeren ramen, zinken goot, …  
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WE WOOD LIKE TO CONSTRUCT YOUR DREAM

Droomt u al weg bij het zien van foto’s van onze realisaties? Laat u dan verder 
inspireren door de mogelijkheden en ervaar de kwaliteit van onze producten 
door een bezoekje te brengen aan ons toonpark. Wij laten u met alle plezier 
kennismaken met verschillende stijlen tuinhuizen, houtsoorten, afmetingen. 

Kom ons toonpark bezoeken wanneer het u past. Elke dag geopend en vrij 
toegankelijk. Om uw ideeën en verwachtingen samen te bespreken, kunt 
u terecht in onze kantoor op afspraak. Wij bezorgen u graag nadien een 
vrijblijvende prijsofferte. 

KANTOOR
Benedenstraat 50
2880 Bornem

TOONPARK
Puursesteenweg 394
2880 Bornem

N16

Niels Van de Moortel
0472 42 34 53 - info@vdm-woodconstruct.be

 www.vdm-woodconstruct.be 


