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Home 

 

De tuinhuizen van Windox zijn maatwerk.  

Dit wil zeggen: u vertelt ons uw wensen en wij passen het 

ontwerp daarop aan.  

Wat zoekt u in een tuinhuis en hoe kunnen wij helpen uw 

perfecte oplossing te vinden voor uw berging, schuur, garage 

of carport? 

De voordelen van Windox kunststof tuinhuisjes 

De grote mate van flexibiliteit van de kunststof toepassingen van Windox.nl wil echter niet 

zeggen dat er geen overeenkomsten zijn.  

De voordelen zijn: 

 volop keuze ten aanzien van profielen, uitvoering en ontwerp 

 onderhoudsarm product (u hoeft nooit meer te schuren en schilderen) 

 kwalitatief hoogwaardig materiaal (productiemateriaal is hoge kwaliteit kunststof) 

 geschikt voor allerhande toepassingen (isolerende wanden, 6 centimeter dik) 

 hoge duurzaamheid (dankzij productiewijze en lange levensduur duurzaam voor het 

milieu) 

 scherpe prijs en de hoogste kwaliteit 

 eenvoudige montage 

Toepassingsmogelijkheden Windox kunststof tuinhuisjes 

Denkt u bij de mogelijkheden van een onderhoudsarm bijgebouw dat in een handomdraai 

gerealiseerd is bijvoorbeeld aan: 

 kunststof tuinhuis 

 kunststof schuur, berging of garage  

 kunststof carport of overkapping 

 kunststof chalet  of vakantiehuis 

Zoekt u een enkel tuinhuis of gaat uw wens uit naar series?  

Ook voor ondernemers die werkzaam zijn in de (project)bouw realiseert Windox interessante 

projecten.  

Onze adviseur verteld u graag meer over het ontwerp dat bij u past! 

http://www.patenthut.nl/abc/data/femke.jpg
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MAATWERK 

Windox kunststof tuinhuisjes zijn geen standaard product.  

Bent u benieuwd naar de prijs van uw wensen?  

Vraag dan vrijblijvend een prijsopgave aan voor uw ideale kunststof tuinhuis, een kunststof 

berging, een kunststof prieel of een kunststof garage.  

Wij zullen een ontwerp en bijbehorende prijs aanbieden welke volledig aansluiten op uw 

wensen! 

 Wat zijn uw wensen? 

 Welke vorm tuinhuis wenst u? 

 Welke maat tuinhuis is interessant voor u? 

 Wenst u een overkapping en/of veranda? 

 Wenst u een enkele of een dubbele deur? 

 Hoeveel ramen wenst u? 

Onbegrensde mogelijkheden 

Er zijn onbegrensde mogelijkheden met het kunststof gevelprofiel van Windox.  

Naast de tuinhuizen zijn er natuurlijk veel meer opties voor toepassing van een kunststof 

gevelprofiel.  

Voor u een aantal mogelijkheden op een rij: 

 kunststof chalet 

 kunststof garage 

 kunststof berging 

 kunststof woonboot 

 gevelbekleding woning 

 kunststof trekkershut 

 kunststof kantoorruimte 

 kunststof rookcabine 

 kunststof aanbouw 

Uw wens is ons product!  

Zoals u ziet zijn er een onbegrensd aantal mogelijkheden met dit kunststof, onderhoudsvrije 

gevelprofiel. 

  

Hoe werken wij? 

De kunststof tuinhuizen, garages en overige bijgebouwen die binnen de kunststof tuinhuisjes 

worden aangeboden, bieden ontzettend veel mogelijkheden.  

Dankzij het materiaal kunststof kan gevarieerd worden qua formaat, maar ook model, indeling, 

grootte van de luifel, enzovoort.  

De mogelijkheden zijn legio! 
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Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan voor een tuinhuis, chalet of bijgebouw dat volledig 

aansluit bij uw wensen!  

Uw aanvraag kunt u per post, e-mail en fax bij Windox.nl indienen.  

Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk behandelen. 

  

Voor vragen kunt u ons dagelijks bereiken via onze contactgegevens. 

  

Tuinhuis Jasmijn 
Tuinhuis Jasmijn is een achtkantig tuinhuis.  

Door zijn vormgeving een erg sfeervol tuinhuis dat de sfeer heeft van een prieel.  

Het tuinhuis is in diverse maten op maat verkrijgbaar.  

Ook kunt u zelf bepalen hoeveel ramen en deuren u wilt.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  

Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet 

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot 

Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 
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Model plattegronden 
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TUINHUIS EVA 

Tuinhuis Eva is een berging met zadeldak.  

Deze berging is in diverse maten verkrijgbaar.  

Ook kunt u zelf bepalen hoeveel ramen en deuren u wilt.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  

Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet 

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot 

Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 
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EVA DELUXE 

 

 

TUINHUIS EMMA 

Tuinhuis Emma is een tuinhuis met vijf zijden.  

Door de vijf zijden is het tuinhuis een hoekmodel.  

Een erg sfeervol tuinhuis en ruimtebesparend in uw tuin.  

Het tuinhuis is in diverse maten verkrijgbaar.  

Ook kunt u zelf bepalen hoeveel ramen en deuren u wilt.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  

Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet  

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot  

Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 
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TUINHUIS EMMA 

 

 

 

TUINHUIS EMMA 

 

 

TUINHUIS EMMA 
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TUINHUIS LUNA 

 

Tuinhuis Luna is een tuinhuis met een voorportaal.  

Door zijn indeling heeft dit tuinhuis een geweldige uitstraling, daarbij is de ruimte erg praktisch. 

Het tuinhuis is in diverse maten verkrijgbaar.  

Ook kunt u zelf bepalen hoeveel ramen en deuren u wilt.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  
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Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet  

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot  

Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 

TUINHUIS KIM 

 

Tuinhuis Kim is een tuinhuis met een zadeldak en een luifel.  

Het tuinhuis is in diverse maten verkrijgbaar.  

Ook de luifel kan in diverse groottes gemaakt worden.  

Daarbij kunt u zelf bepalen hoeveel ramen en deuren u wilt.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  
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Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet 

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot  

Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 
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TUINHUIS FEMKE 

 

Tuinhuis Femke is een echte special.  

Dit tuinhuis heeft veel extra's.  

Namelijk een inpandige luifel, een speciale dakconstructie, een veranda.  

Zoals u ziet.... 

erg bijzonder!!  

Het tuinhuis is in diverse maten verkrijgbaar.  

Ook de veranda kan in diverse groottes gemaakt worden.  

De positie van de ramen en deuren kunnen aangepast worden.  

De ramen en deuren zijn voorzien van dubbel glas en meerpuntssluitingen.  

Het dak kan voorzien worden van diverse soorten dakbedekking.  

 

 

Denk hierbij aan: 

 Dakshingles 

 Kunststof Riet  

 Dakpanplaat 

 Kunststof dakgoot 
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Voor een tuinhuis van Windox kunt u rekenen op: 

 Maatwerk 

 Kies zelf het aantal ramen en deuren 

 Kies zelf uw soort dakbedekking en hemelwaterafvoer 

 

 

ANDERE MODELLEN 

Aanbouw 

 

 

Chalet 
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CHALET 

 

RANCH 
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CAMPER STALLING 

 

GARAGE  
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BERGING 
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Overkapping

 

’ 
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Wij hopen u met deze brochure een goede indruk te hebben gegeven van de mogelijkheden 

met onze tuin huisjes en de kunststof profielen. 

Deze wordt u aangeboden door: 

Windox.nl 

&  

Windox-2000.nl 


