Traditional green oak framed buildings – Ambachtelijke eikenhouten bijgebouwen
– meer dan 12 jaar ervaring en referenties in Belgie en over de grenzen. The Oak
Frame Specialists.
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100 % Green Oak Structures

“ Ageless quality of wood “
Al onze eikenhouten bijgebouwen zijn traditioneel geproduceerd en met ambachtelijke
verbindingsmethodes gemonteerd , zo het natuurlijke drogingsproces alle verbindingen
enkel hechter maakt . De karakteristieke werking van het hout geeft alzo de charme en
warmte van weleer . Ook bij deze gebouwen kan U van levering tot eventuele
totaaluitvoering door onze ervaren medewerkers gebruik maken . Voor inlichtingen staan
wij U graag te woord .
Alle structuren in jong verzaagde eik zijn verkrijgbaar in kit vorm met uitgebreide
montage plannen en assistentie voor opbouw frame . Eventuele begeleiding voor
vergunningsaanvraag is mogelijk . De kwaliteit van de in deze brochure voorgestelde
modellen is uiteraard van dezelfde standaard als van het maatwerk door onze firma
gerealiseerd .
Ook maatwerk is verkrijgbaar in kit vorm .
Ook enkel het oprichten van het frame op bestaande fundering door onze ervaren
schrijnwerkers behoort tot de mogelijkheden bij levering van het bouwpakket .
Algemene specificaties :
-

Dimensies periferische palen 15/15
of 18/18
(Breder dan Engelse maatvoeringen )
breedte per bay is 3.00 m (breder dan Engelse maatvoering) `
Diepte per bay 5.00 / 5.30 /6.00
Hoogtes voor gebouwen zonder verdieping onder 40 m2 tot 4.50 m om vergunning
technische redenen .
Vloerbalken en stekers in eiken – zelfdragende structuur .
Stekers teruggeplaatst zo ramen , poorten .. kunnen na geplaatst worden .
Stenen voor plint apart verkrijgbaar , indien gewenst .
Arduinen sokkels op maat inclusief .

-

Buitenbeplanking voor Uw bouwpakket apart te bestellen in
eiken bardage / eiken z-profiel Lariks sidings / tal van andere mogelijkheden .
Dakbedekking noch montage materialen voor dakbedekking te plaatsen is
voorzien .
Dak kepers inbegrepen oregon / eiken (meerprijs)
Winddroge peggen om verbindingen te maken inclusief .
Eiken gordingen met priem- Cruckx – Hammer – Scissors of andere spanten
verkrijgbaar supplementair .
Eventuele moluren op balkeinde verkrijgbaar .
Ingefreesde eiken zolderkepers verkrijgbaar supplementair . Deels of geheel .
Andere opties zoals poorten , deuren en ramen te bespreken supplementair .
Alle
Smeedijzeren opties verkrijgbaar .
Gevraagde opties worden in de structuuropbouw mede voorzien .
Structuurbalken zijn voorgeboord en klaar voor montage .
Bestelde structuren dienen binnen de week te worden gemonteerd en bevestigd met
het oog op krimping door droging – kern van het oakframen .
Al onze met precisie geproduceerde kits in eikenhout hebben gewicht door kwaliteit
. Een adequate fundering is noodzakelijk .
U kan aanpassingen aan de voorgestelde bouwpakketten doorvoeren zoals
bijkomende wanden en tussenwanden .

Overzicht structuren :
A 01 : Single bay garage Full hip Roof

A 02 : Two bay full hip (H : app 5.50 m 45 °)

A03 : Three or more bays Full hip (H app 5.50m 45°)

B01 : Single Bay – Gable end ( zadeldak)

B02 : Two bay – gable end

B03 : Three bay or more – gable end .

C01 : Single bay – cat slide

C02 : Two bay – cat slide

C03 : Three bay or more – cat slide

D01 : Single bay – cat slide

D02 : Two bay – cat slide

D03 : Three bay or more – cat slide

O01 : Optionele uitbouw – Logstores :
-

LINKS / RECHTS / ACHTER
- Volledige lengte / ……. Cm

OO2 : Optioneel Barn-end - Wolfseinde Tek 003A
- LINKS / RECHTS / BEIDE
OO3 : First floor option : 2 – 3 or more bays :
Trap te voorzien ja/ neen

Links / rechts .

A

B

E 01 : Green Oak Gazebo’s – Losstaand of aanbouw

E04 aanbouw : L …. D …. H …

Specials : op aanvraag .
F O1 : Porches

-

G01

Elk type gebouw in deze brochure kan desgewenst worden uitgevoerd met
tussenwanden , bijkomende wanden , poorten , ramen etc …
Elke structuur in pakket kan ook volledig gesloten worden en van ramen of deuren
voorzien .
Indien U hier niet het gewenste project kan samenstellen is het maatwerk de
oplossing , die wij U graag aanbieden .
Prijsaanvraag kan van kit tot totaalproject van klein tot groot .
Zie ook onze uitgebreide kleur brochure maatwerk .

U kan ons steeds bereiken per mail of telefoon voor elke inlichting , wij staan U graag te
woord . Indien U prijs wenst van de hoogwaardige zelfbouwkits vult U best het
aanvraagformulier zo goed mogelijk in met type gebouw en aard van geboden
uitvoeringen , opties en eventuele te voorziene supplementen als plaatsing, begeleiding
structuur opbouw e.d.
Prijsaanvragen via formulier “ contact” voor specifieke vragen of maatwerk .
Met honderden realisaties en de nodige ervaring in deze expertise kan U rekenen op een
hoogwaardig eikenhouten bijgebouw in kit of geplaatst door U samengesteld via deze
brochure of “ tailormade ” in samenspraak .
Info@crownoakeurope.be
www.crownoakeurope.be

