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Breng je tuin
tot leven!

IUM

Tuinhout
constructies

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Welkom bij De Cock, dé specialist in kwalitatieve tuinhout-

Elke constructie wordt voorzien van blokhutplanken die

contructies op maat. De Cock is reeds 25 jaar fabricant van

tegen een stevig kader worden genageld. Deze kunnen

Duurzame houtsoorten

hoogwaardige houten tuinhuizen, cottages, garages, carports

geplaatst worden op beton of voorzien worden van een

Voor het bouwen van een mooi ogende constructie gebruiken we de volgende

en pergola’s. In onze ateliers wordt alleen gewerkt met duur-

houten vloer. De tuinhuizen kunnen, indien u wenst, door

duurzame houtsoorten:

zame houtsoorten. Alle constructies kunnen op maat worden

onze diensten geplaatst worden. Bent u handig dan kunt u

gemaakt. Wij werken per halve meter en beginnen vanaf 2 x

de tuinhuizen ook verkrijgen in zelfbouwpakket.

G

2 meter. Dit zowel voor de tuinhuizen als voor de pergola’s.

Geïmpregneerd verduurzaamd hout
Dit hout is onder hoge druk geïmpregneerd en heeft een zachtgroene kleur. Het is
hierdoor beschermd tegen houtrot en schimmels. We raden aan om een nieuw tuinhuis de eerste 6 maanden niet te behandelen, hierdoor kan het verder uitdrogen.
Daarna kan men het geheel een kleur geven naar keuze.

Td

Thermowood
Thermowood is Noors dennenhout dat een thermische behandeling onderging en
daardoor zijn duurzaamheid verhoogt tot klasse I/II. Doordat het hout tijdens het
thermisch proces opgewarmd wordt tot ongeveer 210°C, worden suikers, koolhydraten en harsen uit het hout verwijderd. Hierdoor is er geen voeding meer aanwezig voor schimmels en insecten. Dit hout vraagt geen verder onderhoud en gaat na
verloop van tijd mooi vergrijzen.

Te

Thermowood esdoorn
Deze houtsoort is dé nieuwste trend in de moderne tuinhuizenlijn. Het hout heeft
in aanvangsfase een mooie warme kleur. Na verloop van tijd gaat het egaal vergrijzen waardoor het een erg stijlvolle patine krijgt, vergelijkbaar met de verkleuring
van teak. Het is vormvast, vraagt geen onderhoud en is bovendien een ecologisch
alternatief voor tropisch hardhout.

P

Padouk
Padouk is een uiterst duurzame houtsoort klasse I. Het is een zeer vormvaste
houtsoort, ideaal voor buitenconstructies en voldoet aan hoge eisen qua uitzicht,
duurzaamheid, sterkte en onderhoud. Bij plaatsing heeft dit hout een rode kleur, na
enkele maanden wordt het hout mooi grijs van kleur.

Inhoud
Tuinhuizen plat dak
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Vraag naar de mogelijkheden om uw tuinhuis
uit te breiden met een oversteek of pergola.
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 Thermowood tuinhuis
 Afmetingen 5 m x 3 m
 Dubbele deur met raampanelen

 Geïmpregneerd tuinhuis

 Ramen gezandstraald

 Afmetingen 4 m x 3 m

 Houten onderdak en metaalplaten

 Dakbedekking metaalplaten

 Houten vloer

 Volle enkele deur

 Dakgoot en afvoerbuis

 Volle enkele extra deur
 2 x cilinderslot
 Ramen gezandstraald
 Houten vloer tuinhuis
 Houten onderdak tuinhuis
 Pergola zijkant 4 m
 Houten onderdak pergola
 Wanden pergola dicht
 Dakgoot en afvoerbuis

G

Tuinhuizen
met plat dak

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Td

Deze tuinhuizen met plat dak zijn verkrijgbaar in verschillen-

Onze tuinhuizen met plat dak zijn verkrijgbaar in verschil-

de duurzame houtsoorten. Het stevige dak voorzien we van

lende afmetingen. Een dakgoot met afvoerbuis behoort tot

metalen profielplaten. De blokhutplanken van de tuinhuizen

de mogelijkheden. U heeft de keuze tussen één of meerdere

worden tegen een stevig kader genageld. Hierdoor krijgt het

volle deuren met een mooi cilinderslot. De ramen zijn trans-

tuinhuis een eigentijdse, strakke en robuuste uitstraling.

parant of gezandstraald.
Houtsoorten: Geïmpregneerd
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G + Thermowood den Td

Tuinhuizen
Kubus

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

De Kubus is verkrijgbaar in verschillende houtsoorten. De

Onze Kubus tuinhuizen zijn verkrijgbaar in verschillende

combinatie tuinhuis en oversteek is ideaal als opbergruimte

afmetingen. De tuinhuizen kunnen door onze diensten ge-

of gezellige zithoek. Het inox sierbeslag geeft extra cachet

plaatst worden. Bent u handig dan kunt u de tuinhuizen ook

aan uw tuinhuis. Als dak voorzien wij een houten onderdak

verkrijgen in een zelfbouwpakket.
Houtsoorten: Geïmpregneerd
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Kubus Line in geïmpregneerd hout



Tuinhuis in Thermowood esdoorn



Afmetingen 3,5 m x 3 m



Afmetingen 3 m x 3 m



Dak: EPDM folie + houten onderdak



Dak: EPDM folie + houten onderdak



Enkele deur



Tapgat + afvoerbuis



Vaste ramen in gezandstraald glas



Houten vloer
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Afmetingen 4,5 m x 3 m



Dak: EPDM folie + houten onderdak



Schuifdeur



Vaste ramen in gezandstraald glas



Houten vloer
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Tuinhuizen
Kubus

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

De Kubus tuinhuizen van De Cock zijn op maat gemaakt. Ze

U kunt bovendien ook kiezen tussen een enkele of een dub-

hebben een strak design en passen in elke tuin. De Kubus is

bele deur met een mooi cilinderslot. Een alu tapgat en af-

verkrijgbaar in drie duurzame houtsoorten: geïmpregneerde

voerbuis zijn inbegrepen, een betonnen of houten vloer is in

den, Thermowood of padouk. Deze laatste krijgt na een tijdje

optie te verkrijgen.

een mooi, vergrijsde kleur.

Houtsoorten: Geïmpregneerd
+ Thermowood esdoorn
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Tuinhuizen
met zadeldak

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Deze tuinhuizen met zadeldak blijven mooi en tijdloos. Ze

Het aantal vaste ramen maakt geen prijsverschil. Onze tuin-

zijn verkrijgbaar in verschillende houtsoorten en dakbedek-

huizen met zadeldak zijn verkrijgbaar in verschillende afme-

kingen. Er kan gekozen worden voor een enkele of dubbele

tingen. De tuinhuizen kunnen door onze diensten geplaatst

deur. Een mooie houten vloer of een dakgoot met afvoerbuis

worden. Bent u handig dan kunt u de tuinhuizen ook verkrij-

behoren eveneens tot de mogelijkheden.

gen in een zelfbouwpakket.
Houtsoorten: Geïmpregneerd

Td



Thermowood tuinhuis



Afmetingen 4 m x 2,50 m



Dak: Cambridge shingles (gelamineerd)



Houten vloer en onderdak



Dakgoten in PVC



Zwart verzinkte ovalen ramen

G + Thermowood den Td
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Thermowood den tuinhuis



Afmetingen 3 m x 2,50 m



Dak: Cambridge shingles + houten onderdak



Pergola zijkant ca. 5 m



Dakgoten en afvoerbuizen pvc (donkerbruin)

Tuinhuizen
met zadeldak

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Als dakbedekking heeft u de keuze uit roofing shingles of

De tuinhuizen met shingles kunnen door ons geplaatst wor-

Cambridge shingles. Deze laatste zijn iets duurzamer dan de

den. Onze medewerkers zorgen voor een perfecte plaatsing

roofing shingles. Wenst u uw houten tuinhuis uit te breiden

van alle tuinhoutconstructies. Bent u een doe-het-zelver dan

met een oversteek of een pergola? Vraag naar de vele moge-

leveren wij een zelfbouwpakket aan huis.

lijkheden in onze showroom.
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Houtsoorten: Geïmpregneerd

G + Thermowood den Td
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Geïmpregneerde cottage



Afmetingen 3 m x 3 m



Pergola 3 m x 3 m



Dak: dakpannen Pottelbergh antraciet + houten onderdak



Dakgoten en afvoerbuizen pvc (donkerbruin)

Zwart verzinkt ovalen raam

Td

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Cottages
De Cottage is vervaardigd uit Thermowood sidings of geïm-

Onze cottages zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

pregneerde blokhutplanken en is verkrijgbaar met verschil-

De tuinhuizen kunnen door onze diensten geplaatst worden.

lende modellen van dakpannen. Standaard voorzien met

Bent u handig dan kunt u de cottages ook verkrijgen in een

zwart sierbeslag op de deur. U kan dit tuinhuis/poolhouse

zelfbouwpakket. Deze stijlvolle creatie zal uw tuin een echte

uitbreiden met een pergola om gezellig te genieten.

meerwaarde geven.
Houtsoorten: Geïmpregneerd

G

G + Thermowood den Td
14

15

G

G

Alle tuinhuizen
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Cottages eik
De cottage eik wordt door onze diensten ter plaatse volledig

Onze cottages zijn verkrijgbaar met tussen de eiken palen

gemonteerd. Door de verwerking van eik en Thermowood zal

Thermowood sidings en zijn eveneens verkrijgbaar in ver-

deze constructie na een tijdje mooi ‘verweren’. Bovendien

schillende afmetingen. Een stijlvolle blikvanger in elke tuin!

vraagt ze geen onderhoud. De cottage zal het vakantiegevoel in uw tuin versterken.



Afmetingen 3,5 m x 3,5 m



Pergola zijkant ca. 3 m eiken steunpalen



Dakpannen Pottelberg rustiek



Houten onderdak + biplex



Dakgoten en afvoerbuizen in pvc
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Houtsoorten: Geïmpregneerd
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Garages, carports
en pergola’s

Alle garages,
carports en
pergola’s
worden in onze
eigen ateliers
gemaakt.

Een garage, carport of pergola is dé ideale opbergplaats voor

Carports en pergola’s worden op maat en naar uw wensen

uw auto en andere zaken. Als dakbedekking voorzien wij

gemaakt. Ook de combinatie met een aangebouwde berging,

metalen platen of epdm met alu boordprofiel. Bent u handig

een gesloten wand of aanbouw tegen een woning is moge-

dan kunt u de garages, carports en pergola’s ook verkrijgen

lijk. Ze kunnen ook dienen als overdekt terras in uw tuin.

in een zelfbouwpakket.

Houtsoorten: Geïmpregneerd

G
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www.tuinhuizendecock.be
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