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ouverture

Achter glas.
De serre, ons overdekt paleis.

Waar je als tuinier de seizoenen mee helpt vorm geven.
Ook een plek voor andere doeleinden dan het verlengen van je moestuinseizoen
of het kweken van groenten en fruit die het wat moeilijker hebben in ons klimaat.

Een plaats waar je onder andere tropische planten kan beschermen in de winter.
Zo is je serre ook een wintertuin.

Of je serre als verlengstuk van je woonkamer... de veranda !
Misschien kies je wel om je serre als aparte ruimte te gebruiken…
als tuinkamer, als orangerie of als prieeltje.

Oneindig zijn de mogelijkheden van de Euro Serres…
Maar altijd haal je buiten naar binnen.

EuRO
SERRE
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EuRo SERRE

Euro Serre is als fabrikant van hobby-serres, veranda’s, orangeries en zwembadoverkappingen al
40 jaar marktleider in Europa.

Gesticht in 1978 door Jan Lemmens heeft
het familiebedrijf altijd sterk ingezet op export en zo is Euro Serre nu een begrip in
méér dan 25 landen waarbij zo’n 80 procent van de omzet in het buitenland wordt
gerealiseerd.
Dit met een netwerk van lokale verdelers
die exclusiviteit kregen en daardoor het
vertrouwen en erkenning in Euro Serre uitspreken.
Naast Europa behoort ook Japan en de USA
tot het clienteel voor het totaalomvatttende
gamma van serres in alle mogelijke vormen,
kleuren, afmetingen tot tuinconstructies of
zelfs maatwerk op doe-het-zelfniveau.
Euro Serre heeft ook een Europese kwaliteitslabel voor constructies zodat het clienteel enkel maar kwaliteit ontvangt.

Het familiebedrijf is dé referentie in de
sector en volgt niet alleen de serre-trends
maar creeërt ze ook.
Zo heeft het bedrijf mede de focus verlegd
van ‘bescherming tegen vorst, wind en
regen’ naar het ecologische, hippe en moderne aspect van het kweken van gezonde
groenten.
Of het gebruik van een serre als ‘tuinkamer’
of als verlengde van de woning.
Euro Serre speelt in op de meerwaarde voor
de klant want de aanschaf van een serre,
veranda of orangerie betekent genieten
omdat het een aankoop van een tuinkamer
betreft.
Kortom, Euro Serre is klaar voor de toekomst en de moderne veeleisende klant.

de

Juiste
serre
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Zo kies je de juiste serre
Een serre om planten in op te kweken, in te zaaien of eentje om lekker in te relaxen… Vind je het
moeilijk om een keuze te maken uit het grote aanbod serres? Wij helpen je!

Waar wil je een serre
voor gebruiken?
De eerste vraag die je jezelf moet stellen
is waar je de serre voor wil gebruiken: om
groenten te kunnen oogsten, om tropische
planten in te kweken of om vooral in te
relaxen? Voor ieder gebruik is er een serre
verkrijgbaar: Zo is de Euro-Maxi heel geschikt voor het (op)kweken van groenten
en allerlei andere planten, Tropic Maxi geschikt voor tropische planten en Euro-Veranda, Tropic Veranda, Euro-exotic of Euro-Rondon heerlijk om in te relaxen. Maar eigenlijk
zijn al onze serres geschikt om planten in
op te kweken of in te relaxen.

Hoeveel plaats heb je
voor een serre?
Afhankelijk van je wensen en de ruimte die
je hebt, kies je het formaat van de kas of
serre. Er zijn kleine en grote serres om je
planten in op te kweken of te loungen. En
je kunt grote of kleine serres aan het huis
bouwen. Heb je een kleine tuin en wil je
de ruimte optimaal benutten, dan kan een
muurserre uitkomst bieden. Meet voordat je
een serre koopt eerst de oppervlakte waar
de serre moet komen goed op. En neem
die gegevens mee als je een tuinkas gaat
uitkiezen.

Wil je een serre monteren aan het huis?

Let op het glas van een
serre

Ben je op zoek naar een serre als loungeen relaxplek, zo één waarin je heerlijk kunt
zitten, ook midden in de winter? Kies er dan
voor om een serre aan het huis te bouwen.
Bekijk eerst goed waar je de muurserre wilt
plaatsen en hoeveel ruimte de serre in mag
nemen. Al onze serres zijn geschikt om aan
het huis te bouwen.

Het glas van een serre is heel belangrijk.
Wil je de serre gebruiken voor het opkweken van tropische planten dan is 14 mm dik
glas met 16 mm polycarbonaat handig. Dit
zorgt er namelijk voor dat de temperatuur
nog sneller oploopt in de serre en de warmte langer wordt vastgehouden.

Hoeveel geld wil je uitgeven?
Ook niet onbelangrijk: hoe groot is je budget? Houd dit voor jezelf goed in de gaten
bij het uitkiezen van een serre. Een serre of
tuinkas is in veel prijsklassen verkrijgbaar.

MAXI
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EuRo Maxi
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk

Het hele jaar door smullen van verse groenten? En
je hebt bovendien groene vingers? Wel, kies dan
de Euro Maxi serres, de absolute klassiekers onder
de hobbyserres!

Want met deze serres maakt u van het hobbytuinieren een geweldige ervaring. U omzeilt immers het klimaat gedeeltelijk door het kweekseizoen
met enkele weken of maanden zelfs te verlengen. Begin vroeg in het
voorjaar en oogst diep in het najaar.
Standaard minimum 181 cm goothoogte hoog zijn deze serres doordacht
ontworpen vanuit de praktijk in glas (maximale lichtinval) of policarbonaat (onbreekbaar & isolerend). Kortom, een serre voor het leven.

maxi special

maxi on wall

De retro versie van Euro-Maxi met ruitjes van 36 cm
breedte.

De euro-maxi op een muurtje! Beschikbaar voor muurtjes van 43 – 63 – 83 cm hoog. Standaard goothoogte
is 2,10 m hoog en altijd met draaideuren. Muurtje zelf
te voorzien.

RuSTIQ
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EuRo RuSTIQ
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel draaideur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk

Mag het wat statiger zijn?
Dan is de Euro Rustiq je op het lijf geschreven. Deze serre
heeft immers een klassieke Victoriaanse look en vindt zijn
plaats in elke mooie tuin.
De Euro Rustiq heeft veel charme door een hellend dak
van 45°. Je ervaart hierdoor een ruim gevoel in de serre
ondanks de lage goothoogte van 1,65 m.
Deze traditionele serre is een erg mooi afgewerkt product
dat je tuin een extra elan bezorgd. Bovendien kan je de Euro
Rustiq ook als hobbyruimte aanwenden.

special
De retro versie van Euro-Rustiq
met ruitjes van 36 cm breedte.

on wall
De Euro-rustiq op een muurtje! Beschikbaar voor muurtjes van 43-63
cm hoog. Goothoogtes en nokhoogtes veranderen niet. Muurtje zelf te
voorzien.

special on wall
De retro versie van de eurorustiq on wall met ruitjes van 36
cm breedte.

Micro
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EuRo MicRo

Je hebt groene vingers en je wil het hele jaar door
smullen van verse groenten?

ruimte en zorgt ervoor dat je beschikbare oppervlakte
optimaal wordt benut.

Wel, dan is een serre in je achtertuin de oplossing.
Waarbij de grootte van de serre vaak afhankelijk is van
de (kleine) beschikbare plaats. Of misschien wil je eerst
wat experimenteren met het kweken in serres?

KLEIN MAAR FIJN.

Dan is de Euro-Micro de ideale serre. Want deze functionele serre voelt zich perfect thuis in een beperkte

Dat is zeker van toepassing op de Euro Micro. Het is
immers dé serre voor kleine ruimtes en/of stadstuinen.
Met een breedte van 1,61 m en een standaard goothoogte van 2,01 m kan deze serre in lengte aangepast
worden in functie
van jouw wensen. Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel draaideur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk
• Schuifdeur mogelijk op de
lange zijde

STARR
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EuRo STARR

Planten of groenten kweken in een serre gaat zo
veel gemakkelijker. Maar als het op fruit- of andere boompjes aankomt is dit al minder evident.
Behalve bij de Euro Starr serre, want met haar
speciaal dak met een hoger gedeelte is dit model
niet enkel een lust voor het oog in je tuin maar
ook geschikt voor het houden van grote(re) (pot)
planten en het opkweken van boompjes.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel draaideur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk
• Schuifdeur ook mogelijk
• Spindels voorzien bij een
breedte van 3,80 m

de

beste
plaats
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Wat is de beste plaats
voor een serre?
De plaats van de serre is van groot belang om het juiste klimaat in de kas te creëren. Wat de beste
plaats voor je serre is? Wij geven tips!

Serre in de tuin

Kies een beschutte plek

Een serre of tuinkas in de tuin plaats je het
best met de nok in de noord-zuid richting;
zo benut je de zon optimaal en staat de
serre beschut tegen wind. Plaats de deuropening bij voorkeur op het zuiden. Zo profiteren je planten in de serre maximaal van
de warmte. Op een warme zomerdag zet
je overdag namelijk altijd de deuren open.

Plaats een serre of tuinkas op de meest beschutte plek van je tuin. Op een plek waar
het hard waait, beukt de wind in op de serre en dit kan tijdens hevige storm schade
veroorzaken. Maar ook koelt de omgevingstemperatuur heel erg af door veel wind, het
kan tot wel 50% warmteverlies zorgen! Is
er geen beschutte plek in je tuin? Zorg hier
dan zelf voor en plant eventueel een (fruit)
haag op circa 3 meter afstand van de serre.
Kies voor een haag die maximaal 2 tot 3
meter hoog wordt en op voldoende afstand
staat, zodat de haag niet voor schaduw
zorgt op je serre!

Serre aan het huis
Een serre, veranda of oranjerie aan het huis,
bedoeld als relaxplek, plaats je op het zuiden, zodat je hier optimaal kunt genieten
van de zon!

Hoge bomen in de buurt
van de serre
Let ook op hoge bomen in de buurt van de
serre; deze nemen zon weg en bij harde
wind zouden er takken op de serre kunnen
vallen. Plaats een serre daarom liefst niet in
de buurt van hoge bomen.

Stroom in de serre
Wil je graag stroom in de serre? Bijvoorbeeld voor een ventilatorkachel, let dan bij
het plaatsen op de mogelijke stroomvoorzieningen. Ook is het handig om water in de
buurt te hebben, dat scheelt gesleep met
zware gieters.

Serre dicht bij
huis plaatsen
Een serre mag tegenwoordig gezien worden
en hoeft niet meer - zoals vroeger- verstopt
te worden achter in je tuin! Vooral serres
met een authentieke uitstraling geven extra sfeer aan je tuin. Daarnaast is een serre
dicht bij huis natuurlijk ook heel praktisch:
je bent zo in de serre om water te geven,
te luchten of wat tomaten, komkommers of
sla te oogsten. En wanneer je een serre gebruikt als tuinkamer is het ook erg praktisch
als je niet eerst de hele tuin door hoeft te
lopen met het eten en drinken. Naast praktisch is het ook nuttig om je serre dicht bij
je huis te plaatsen. Het huis zorgt immers
voor beschutting en dat zorgt snel voor een
aangename temperatuur in de serre.

SKANDI
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EuRo SKANDI

Een serre aangepast aan de architectonische trend van
strak, sober, industrielook?
Ook dat kan, want de Euro Skandi heeft met haar futuristische dakvorm een vormgeving en uitzicht perfect
passend bij moderne bouwstijlen.
Net zoals de meeste modellen is ook deze serre verkrijgbaar in verschillende kleuren en lengtes.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk

SuPER
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EuRo SuPER
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk

Super special
De retro versie van de euro-Super
met ruitjes van 36 cm breedte.

Een serre is zelden te groot. Zeker voor een veeleisende tuinder
of zelfs een tuincentra is dan de courante hobbyserre niet meer
voldoende..
Geen nood echter want met de Euro Super kan de serre uitgebreid
worden naar believen. Dit word gerealiseerd door middel van een
zware gegalvaniseerde goot die de verbinding vormt tussen de verschillende kappen.
Bovendien zal door het groter volume de temperatuur constanter zijn
in een grote serre én is het er natuurlijk ook gemakkelijker werken.

super on wall
De euro-super op een muurtje! Beschikbaar voor muurtjes van 43 – 63
– 83 cm hoog. Standaard goothoogte
is 2,10 m hoog en altijd met draaideuren. Muurtje zelf te voorzien.

super special
on wall
De retro versie van de euro-Super on
wall met ruitjes van 36 cm breedte.
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ALTIJD OP TIJD ZAAIEN
WAT ZAAI/OOGST JE WANNEER IN DE SERRE?

WINTER • ZAAIEN
VOOR FRISSE LENTE-VITAMINES
21/12 T.E.M. 21/03

TIP BIJ HET ZAAIEN
IN EEN SERRE:
• druk de grond eerst
aan en zaai pas daarna
• zaai niet dieper dan
hun eigen dikte
• druk de grond opnieuw aan

DECember

JANuari

FEBruari

Aubergine

X

X

Bloemkool

X

X

Erwten

X

X

Komkommer

X

X

Paprika/pepers

X

X

Prei

X

X

Radijs

X

X

Bleek/knolselder

X

X

Sla

X

X

Snijselder

X

X

Tomaten

X

X

Witte kool

X

X

Wortelen

X

X

Ook in januari en februari in de serre zaaien: Raapsteeltjes • Aardbeien

23

ALTIJD OP TIJD ZAAIEN
WAT ZAAI/OOGST JE WANNEER IN DE SERRE?

LENTE • ZAAIEN
DE ZOMER IS IN AANTOCHT
21/03 T.E.M. 21/06

Maart
Andijvie

april

mei

X

X

Artisjok

X

X

Asperge

X

X

Aubergine

X
X

Augurken
Bloemkool

X

X

Bonen

X

X

Broccoli

X

Courgette

X

Komkommer

X

X

Koolrabi

X

X

X

X

X

Meloen
Paprika/pepers

X

Peterselie

X

Postelein

X

X

Prei

X

X

Radijs

X

X

Rode kool

X

Bleek/knolselder

X

Sla

X

Snijselder

X

X

X

Suikermaïs
X

Tomaten

X

Watermeloen
Witte kool

X

Wortelen

X

Ook in maart in de serre zaaien: Rucola • Koriander • Snijbiet
Ook in april in de serre zaaien: Aardbeien • Venkel

X

voor
Delen
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voordelen van kweken
in een tuinkas of serre
Het kweken in een tuinkas of serre heeft veel voordelen: je verlengt het moestuinseizoen, je kunt
er exotische groenten in kweken én je hebt minder kans op ziekten in je planten.

Het hele jaar verse
groenten uit de serre

vorstgevoelige
planten overwinteren

Geen last van ziekten
en insecten in de kas

Met een kas of serre geniet je langer van je
tuin: vaak kun je eind februari al beginnen
met het zaaien van vroege groenten zoals
sla, radijsjes, spinazie en zomerwortelen.
Deze groenten zaai je in de kas direct in
de vollegrond of in potten en bakken. Ook
kun je in de serre langer doorgaan met
oogsten; tot ver in de herfst oogst je bijvoorbeeld tomaten, paprika’s, komkommers
en aubergines! En wanneer je in september winterwortelen, spinazie of bloemkool
zaait, oogst je zelfs midden in de winter
nog verse groenten. Met een tuinkas of serre kun je met een goede planning het hele
jaar groenten uit eigen tuin oogsten!

Vorstgevoelige kuipplanten zoals oleander,
bougainville en Brugmansia overleven onze
winters vaak niet. Maar in een (verwarmde)
tuinkas of serre is het klimaat aangenaam
en gedijen deze exotische planten goed.

Doordat een kas of serre afgeschermd is
van de buitenwereld houd je ook vervelende ziekten en insecten buiten de deur!
De bekende tomaten- en aardappelziekte
Phytophthora bijvoorbeeld. Deze schimmelziekte doet zich voor op natte plaatsen in
de tuin. In de kas heb je daar minder snel
last van. Let wel op dat het niet te warm en
te vochtig wordt in de serre, want daardoor
kunnen er ook daar schimmelziekten ontstaan. Ook beluchten zorgt voor een gezond
klimaat in de serre. Vergeet je regelmatig
het raam open te zetten? Kies voor een
automatische raamopener! Insecten houd
je gemakkelijk buiten de deur door een
vliegendeur te plaatsen.

Een tuinkas voor het
opkweken van planten
De serre is ook heel handig voor het opkweken van gewassen in potten en bakken,
zoals komkommers en tomaten. Zaai ze in
maart in potten en bakken, laat ze beschut
opgroeien en plant ze na de ijsheiligen (half
mei) buiten in de vollegrond. Ook eenjarige
bloemen kun je op deze manier in de serre
voorzaaien. Daarnaast kun je zomerbloeiende bol- of knolgewassen erin voortrekken
door ze al in maart-april op te potten. De
planten hebben zo alvast een voorsprong
waardoor de kans dat ze opgegeten worden
door slakken kleiner is. Wanneer je de kas
gebruikt voor het opkweken van planten is
een verpotplaat, schap, rek of zaaibak
erg handig.

Regel zelf het
klimaat in de serre
In een serre regel je zelf het klimaat. Je
weet precies wanneer planten water hebben gekregen, je regelt de temperatuur
door ramen en deuren open te zetten of
juist dicht te houden, werkt met schaduwdoeken wanneer de zon te fel wordt en met
noppenfolie wanneer het vriest. Je voorziet
de planten zo altijd van de juiste omstandigheden, waardoor ze beter groeien en de
oogst groter én lekkerder is!

PLuS
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EuRo PLuS
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen met spindel
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk
• Verstevigingsbeugel(s)
voorzien bij breedtes
van 5,30m & 6,04 m

Méér uit je serre halen. Dat willen we toch allemaal…
Waarom dan niet ook verticaal telen
in je serre? Zo kan je veel meer doen
met de beschikbare ruimte en je serre-oogst diversifiëren.
Zo is de Euro Plus en haar afgeleide
modellen ideaal geschikt zijn voor
het kweken van klimplanten zoals o.a
druiven… en dit door haar uniek verstevigde dak. Natuurlijk kan je er ook

al je andere hoge gewassen telen of
laten overwinteren.
Kortom, gebruik naast je grondoppervlakte iedere vierkante centimeter
door toevoeging van een verticale
oogst bij de Euro Plus modellen.

Plus special

Plus on wall

De retro versie van Euro-Plus met ruitjes van 36 cm
breedte.

De euro-plus op een muurtje! Beschikbaar voor muurtjes van 43 – 63 – 83 cm hoog. Standaard goothoogte is
2,15 m hoog en altijd met draaideuren. Muurtje zelf te
voorzien.

MuuRSERRE
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EuRo muurseRRe
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot

special
De retro versie van Euro Muurserre met ruitjes van 36 cm breedte.

Naast losstaande serres kan je uiteraard ook opteren voor een muurserre.

muurkant is er zo ruimte voor het laten
groeien en klimmen van gewassen.

Dit soort serre leunt vaak tegen de
woning aan waardoor de nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en
verwarming eenvoudiger te integreren
zijn.

Een muurserre kan je bovendien ook
gebruiken als tuinkamer of veranda.
Vooral naar isolatie en uiteraard ook
verwarming heeft een muurserre een
streepje voor.

Een muurserre heeft geen achterwand
en wordt waterdicht gemonteerd tegen een muur waardoor de nokhoogte
optimaal benut kan worden. Aan de

Het dak is beschikbaar in 2 verschillende hoogtes en altijd voorzien in 8 mm
polycarbonaat.

on wall
De Euro Muurserre op een muurtje!
Beschikbaar voor muurtjes van 4363-83 cm hoog. Standaard goothoogte is 2,10 m en altijd met draaideuren. Muurtje zelf te voorzien.

special on wall
De retro versie van de Euro Muurserre on wall met ruitjes van 36
cm breedte.

MIDI
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EuRo midi

Soms is een muurtje al voldoende om jezelf
een overdekt paleisje te gunnen.
Wens je een kleine ruimte in de tuin of aan
je huis optimaal te benutten? Overweeg dan
zeker de Euro Midi, een kleine muurserre
met een breedte van 1,18 m of 1,56 m.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen enkel bij
1,56 m standaard voorzien
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot

oNDERHouDen
SCHooNMAAK
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Serre onderhouden
en schoonmaken
Van een serre wil je natuurlijk zo lang mogelijk genieten. Goed onderhoud en af en toe schoonmaken is daarom belangrijk. Waar je op moet letten? Wij geven je 6 handige onderhoudstips!
Serre aan het huis
of serre in de tuin
schoonmaken

3. Scharnieren van
ramen en deuren
smeren

Of je nu een serre aan het huis hebt of
een serre in de tuin, die je gebruikt voor
het kweken van groenten, fruit en allerlei
andere planten, je moet ze beide goed onderhouden. Alleen zo weet je dat je lang
kunt genieten van jouw heerlijke tropische
paradijsje! Onderstaande tips gelden voor al
onze serres, veranda’s en oranjerieën.

Merk je dat de ramen en deuren van de serre, veranda of oranjerie erg stroef open- en
dichtgaan? Dan is het tijd om de scharnieren en wieltjes te smeren! Maak zeker ook
het fundering profiel onder de deur zuiver,
zodat er geen vuil de deur hindert.

1. Ruiten schoonmaken
en controleren

Maak deze in het voor- en najaar goed
schoon. Verwijder afgevallen blad en takjes,
zodat het water goed weg kan lopen.

Een serre bestaat voor 99 procent uit glas.
Een van de belangrijkste klussen is dan ook
de ramen wassen! Maak de ruiten van de
serre 1 à 2 keer per jaar goed schoon met
een sopje. Dit doe je het best wanneer er
zo min mogelijk planten in de kas staan, zo
kun je goed bij de ramen en beschadig je
de planten niet. Controleer direct of al het
glas nog heel is. Wanneer er een scheur of
barst in de ruit zit, vervang je deze zo snel
mogelijk.

4. Goot schoonmaken
2. Aluminium profielen
onderhouden
Onze serres hebben aluminiumprofielen,
deze zijn heel onderhoudsvriendelijk en
maak je - net als het glas - schoon met
een sopje. Let wel op dat je geen agressieve producten gebruikt, hiermee kun je de
profielen beschadigen. Voorzie de profielen
ook af en toe van een laagje was, zodat
de kleur wat meer glans krijgt en ze goed
waterafstotend blijven.

5. Goed beluchten
Gebruik je je serre voor het (op)kweken van
groenten en andere planten, dan is het van
belang je serre goed schoon te houden om
ziekten en schimmels te voorkomen. Zet in
de zomer overdag altijd een raam en deur
open en ’s nachts een raam. En ook in de
winter is het belangrijk je serre regelmatig
te beluchten.

6. Grond verversen
In een serre waarin je groenten kweekt,
wordt de grond intensief gebruikt. Werk
eens per jaar een bodemverbeteraar door
de grond om de voeding in de grond op
peil te houden. Spoel 1 x per jaar uw grond
door deze onder water te zetten Hiermee
verwijder je alle zouten, schimmels en bacteriën die zich in deze bovenlaag hebben
opgehoopt. Als er buiten sneeuw ligt, kun
je ook een laagje sneeuw over de aarde
scheppen; dit doodt ziekten en bacteriën.
Wanneer je je grond in de serre regelmatig verrijkt, hoef je ook minder rekening te
houden met wisselteelt.

Rondon
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EuRo Rondon

Wie geniet er niet van om even tot rust te komen in
een zitruimte tijdens het tussenseizoen of de frisse zomermaanden?
Tussen het groen en de vogeltjes want met een tuinprieel neem je letterlijk afstand van je keuken, je huishouden… Een traditioneel prieel is immers open aan alle
kanten en het is zelfs een plekje dat iets romantisch
heeft in je tuin.

Zelfs op een winderige herfstdag of in de wintermaanden kan je optimaal profiteren v an een beschut prieel.
Het is de ideale ruimte om s’morgens je kopje koffie te
drinken of ’s avonds de dag met vrienden af te sluiten.
Als je een jacuzzi hebt dan is dit model zelfs de ideale
overkapping om zo lang mogelijk te genieten van je
relaxmoment.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel draaideur
• Zijramen altijd met axaflex
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Altijd met hoog fundering
voorzien
• Vlakke, vaste ondergrond is
vereist

Exotic
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EuRo Exotic

De Euro Exotic is de XL-versie van de Euro Rondon. Hij is
uiterst geschikt als overkapping van een jaccuzzi, maar
biedt ook een extra en gezellige zitruimte in uw tuin.
De Euro Exotic heeft een standaardbreedte van 3,09 m.
De lengte kan gaan tot 8,30 m. Goothoogte 2,01 m.
Fundering inbegrepen. Een vlakke ondergrond is vereist!

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Zijramen en/of dakramen
• Zijramen altijd met axaflex
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk
• Altijd met hoog fundering
voorzien
• Vlakke, vaste ondergrond is
vereist

Gothic
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EuRo Gothic
Standaardpakket
•
•
•
•
•
•

4 mm glas
Enkel draaideur
Dakramen (met spindel)
Sproeisysteem
Afvoerbuis
(Grote) goot
met condensgoot
• Victoriaanse nok inclusief
• Verstevigingsbeugel(s)
voorzien bij breedtes van
5,30m en 6,04 m

De Euro Gothic is een serre gebaseerd op de oude Engelse stijl. Deze
charmante serre is standaard voorzien van smalle glaspanelen van 36
cm breedte, een draaideur met slot
en een Victoriaanse nokversiering.
De Euro Gothic heeft een standaardbreedte van 2,36 m - 3,09 m. De
lengte kan gaan tot 8,30 m. Goothoogte 2,10 m, inclusief muur. De
muur, door de klant te voorzien,
moet een hoogte hebben van 43, 63
of 83 cm.

De Gothic Plusser is het grote broertje van de Euro Gothic. Je kan hier
kiezen uit vier standaard breedtes
3,80 – 4,57 – 5,30 – 6,04. Verder
heeft de Gothic Plusser een grotere
goot en zwaardere dakprofielen dan
de Euro gothic. De dakramen zijn
ook standaard voorzien met spindels. Goothoogte is standaard 2,15
m inclusief muur. De muur is uiteraard weer door de klant te voorzien.

Gothic PlusSER

What's
name?
in
a
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Een serre, veranda
of oranjerie aan het huis
Droom jij ervan om in de herfst, winter of al in het vroege voorjaar te kunnen genieten van
warmte en zon? Bouw een serre, muurkas, veranda of oranjerie aan je huis! Door het glas loopt
de temperatuur hier snel op en geniet je alle jaargetijden van een aangename warme plek met
uitzicht op je tuin.

Serre aan het huis
Een serre is een soort huisje van glas.
Wanneer je een serre aan het huis bouwt,
heb je als het ware een extra kamer. In
de serre geniet je van een prachtige lichtinval en lopen de temperaturen snel op,
waardoor je ook op minder warme dagen geniet van een aangename temperatuur. Zo kun je in het vroege voorjaar
of in het late najaar nog steeds ‘buiten’
zitten. Je kunt kiezen voor een speciale
muurkas, maar in principe zijn al onze serres geschikt om aan het huis te bouwen.

veranda

oranjerie

Een veranda is een aluminium constructie
die speciaal ontworpen is om aan het huis
te bevestigen. De veranda’s van Euro-serre bestaan uit een polycarbonaten dak en
glazen wanden, waardoor de temperatuur
snel oploopt; hierdoor kun je zelfs op een
winterse zonnige dag genieten van een
warm plekje in je loungestoel! Door de glazen wanden lijkt het net alsof je in je tuin
zit, terwijl je in werkelijkheid binnen zit.

Een oranjerie staat van oorsprong los van
het huis, maar wordt tegenwoordig - net
als een serre en veranda - ook regelmatig aan het huis gebouwd. In de 17de
eeuw werd een oranjerie gebruikt om te
pronken met exotische bomen en planten, daarom bestond hij uit veel glas en
stond hij midden in de tuin. Tegenwoordig
wordt een oranjerie vooral gebruikt om te
relaxen, vorstgevoelige planten te overwinteren of om tuinfeestjes in te geven!

Wat is het verschil
tussen een serre
en oranjerie?
Een oranjerie is groter en vaak hoger dan
een serre en heeft meestal een wat meer
luxueuze uitstraling dan een hobbyserre.

Serre, veranda of
oranjerie aan het huis
Serres en veranda’s worden vaak middels
(schuif)deuren afgesloten van de binnenkamer. Hiermee kun je de temperatuur in huis
goed regelen: tijdens warme dagen blijft de
warmte in de serre of veranda en wanneer
het koud is, maar de zon schijnt op het glas
van de veranda of serre zet je de deuren
open zodat het ook in huis een aangename
temperatuur wordt. Hierdoor zorgt een serre, veranda of oranjerie ervoor dat je vroeg
in het voorjaar en laat in het najaar al én
nog kunt genieten van een aangename
temperatuur!

T-CLASSIC
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EuRo T-CLASSIC

Je zoekt een kas en tuinhuis in één?
Wel, dan is de oranjerie Euro T Classic jouw model. Want
met deze constructie maak je de perfecte combinatie
van tuinieren en ontspannen, dankzij haar unieke vorm
die verschillende indelingen mogelijk maakt.
De Victoriaanse nok geeft de Euro T Classic een bijkomend luxe cachet.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok inclusief

victoRian
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EuRo victoRiaN
Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel of dubbel draaideur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot
• Victoriaanse nok inclusief

Een statige klassieke tuinkas die teruggaat naar het Victoriaanse tijdperk met
haar unieke nokversiering. Door de 45° dakhelling creëer je een comfortabele
hoogte in de kas. En in combinatie met haar onberispelijke stijl is het een
serre/oranjerie met een indrukwekkende aanwezigheid.
Standaard voorzien met een extra hoge draaideur. Extra schuifdeuren of draaideuren zijn mogelijk .
Het model kan ook op een muurtje geplaatst worden.

vICToRIAN on wall
De Victorian op een muurtje! Beschikbaar voor muurtjes van 43 – 63 – 83 cm hoog. Standaard goothoogte is 2,10 m
hoog en altijd met draaideuren. Muurtje zelf te voorzien.

PYRA
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EuRo PYRA

Op zoek naar een echte blikvanger?

De Euro Pyra kan ook aangewend worden om bijvoorbeeld je jacuzzi een prachtige overkapping te geven.

Dan zal het model in vierkante vorm en met piramidedak je zeker niet onberoerd laten. De Euro Pyra staat
garant voor een flexibel gebruik, zowel als serre of als
wintertuin.
De piramide is een exclusief element met opengaande
piramidekap.

Standaardpakket
•
•
•
•
•
•

4 mm glas
Dubbel schuifdeur met slot
Opengaande pyramide kap
Zijramen mogelijk
Afvoerbuis
Grote goot met condensgoot

PYRA
STRETCHED
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EuRo PYRA STRETCHED

De Euro Pyra Stretched is de XL-versie van de Euro Pyra.
Hij is uiterst geschikt als overkapping van een jaccuzzi,
maar biedt ook een extra en gezellige zitruimte in uw
tuin of aan uw zwembad.

De Euro Pyra Stretched is verkrijgbaar in een standaardbreedte van 3,09 m of 3,80 m.
De lengte kan gaan tot 6,04 m. Goothoogte 2,05 m.

Standaardpakket
• 4 mm glas
• Dubbel schuifdeur met slot
• Zijramen met axaflex
en/of dakramen met spindel
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot

Welk
glas
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Welk glas
voor een serre?
Het glas van een serre, veranda of oranjerie is belangrijk. Het zorgt ervoor dat de warmte binnen
blijft, dat er veel licht binnenvalt en dat je kunt genieten van een schitterend uitzicht.

Wat is het meest
gebruikte glas
voor een serre?
Onze serres, veranda’s en oranjerieën hebben allemaal floatglas.

Floatglas
Floatglas is sterk glas dat overal even dik en
mooi vlak is én blijft. Het is tegenwoordig
de norm in de serre/kasse wereld en ook
het glas dat wij standaard gebruiken. Dat
het glas sterk en vlak is, komt door de manier waarop floatglas wordt gemaakt: het
gesmolten glas wordt over een bad vloeibaar tin uitgespreid. Het glas is lichter dan
tin en blijft bovenop drijven. Hierdoor is het
glas op iedere plek even dik. Deze methode
is perfect voor het maken van grote glasplaten zoals je ze ziet bij een serre of tuinkas.
Het floatglas van onze serres is 4 mm dik.

veiligheidsglas of
gehard floatglas
Veiligheidsglas is gehard floatglas. Het glas
is onder bepaalde omstandigheden - zoals
wind - vijf keer zo sterk als ‘gewoon’ floatglas en zelfs zeven keer zo sterk als tuinbouwglas! Dit glas wordt vaak gebruikt bij
openbare instellingen zoals scholen, zorgboerderijen, ziekenhuizen et cetera. Wij gebruiken het enkel op aanvraag en vragen er
een kleine meerprijs voor. Gehard floatglas
is bij onze serres, veranda’s en oranjerieën 4
mm dik. Het voordeel van gehard floatglas
is, dat er geen zware verwondingen door
het glas veroorzaakt kunnen worden. Het
nadeel is als het breekt, breekt het namelijk
in duizenden kleine stukjes.

Wat is tuinbouwglas?
Tuinbouwglas bestond vroeger vaak uit getrokken glas. Dit glas is niet egaal, maar
verschillend van dikte. Dit komt doordat
getrokken glas wordt gemaakt door een
rechte staaf horizontaal in een bad van
gesmolten glas te leggen, waarna de staaf
omhoog wordt getrokken. Het glas wordt
hierdoor meegenomen, maar zakt op verschillende plekken naar beneden waardoor
het glas aan de onderkant vaak dikker is.
Ook zie je in getrokken glas vaak zogenaamde trekstrepen, waardoor de ruit een
vertekend beeld geeft. Dit tuinbouwglas
wordt nog maar op heel weinig plekken
gebruikt.

Polycarbonaat 8 mm
of 16 mm
Sommige van onze modellen serres en kassen hebben 8 of 16 mm dik polycarbonaat
in het dak. Dit is een stevig materiaal dat
zorgt voor extra isolatie en stevigheid. Is te
verkrijgen in helder of opaal polycarbonaat.
Opaal is mat/wit transparant, waardoor

het licht zachter is. De 16 mm dikke platen
worden standaard gebruikt bij onze tropic
modellen waar de hogere isolatiewaarde
zeker interessant is om tropische planten
te houden.

Thermopane glas
De zijkanten van de tropic modellen bestaan meestal uit 14 mm thermopane glas.
14 mm thermopane glas is opgebouwd uit
4 mm floatglas - 6 mm argon glas - 4 mm
floatglas. Dit is dubbelwandig glas en zorgt
dus voor een goede isolatie van de serre!
Ander glas of combinaties van verschillende
soorten glas en polycarbonaat is ook mogelijk maar enkel op aanvraag. Dus vraag het
zeker even na bij ons.

Modern
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EuRo MoDERN

Met een hoogte van 2,98 m is de Euro-Modern een
serre die een majestueuze panoramische uitzicht geeft
in uw tuin. De grote glazen wand met uitzicht op de tuin
creërt een opwindende glazen gevel die de aandacht
erop vestigt. Perfect om te gebruiken als tuinkamer bij
een moderne villa.

Standaard verkrijgbaar in een breedte van 3,09 m en tot
een lengte van 6,04 m beschikbaar. De ideale serre om
een lounge gedeelte in onder te brengen samen met
een groeiend gedeelte .

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Dubbele schuifdeur met slot
• Dakramen met spindel
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot
• Victoriaanse nok is mogelijk

vERANDA
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EuRo veRanda

Je woning groter maken?
Dan heb je de keuze tussen een aanbouw of een veranda, waarbij deze laatste een apart deel vormt en vooral
uit glas bestaat.

De combinatie van serre en veranda zorgt voor een microklimaat waardoor bloemen en planten er goed gedijen naast je meubilair.

De Euro Veranda is dan ook jouw garantie voor een heel
jaar ‘buiten’ genieten want deze muurserre brengt als
het ware de natuur naar binnen.

Standaardpakket
• 4 mm glas
en/of 8 mm polycarbonaat
• Enkel of brede schuifdeur
• Dakramen standaard
niet inbegrepen
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot

Royal
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EuRo Royal

Een oranjerie of wintertuin werd in de 17de, 18de en
19de eeuw vooral gebruikt om te kunnen pronken met
dure en exotische bomen.
De dag van vandaag kan je pronken met je orangerie.
Vooral de Euro Royal is een pareltje met een dubbele
brede schuifdeur en een lichtkoepel met Victoriaanse
nokversiering.

De oranjerie, met haar smallere profielen, straalt een
klassieke stijl uit, passend in elke mooie omgeving.
Een prachtig glazen huis geschikt voor elk relaxmoment
of elk tuinfeestje.
De euro Royal heeft een afmeting van 4,57 m x 6,04 m.

Standaardpakket
• 4 mm glas
• dubbel schuifdeur en
brede dubbel schuifdeur
• Dakramen met spindel
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot
• Victoriaanse nok inclusief
• Verstevigingsbeugels
inclusief
• Bovenlicht optioneel

SPARK
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EuRo SPARK

Hobby en plezier zijn er twee handen op één
buik.
Met een standaardafmeting van 300x900x300 cm is
deze oranjerie met haar verdeling perfect op maat voor
wie vaak in zijn glazen paleisje wil vertoeven.
Deze oranjerie oogt niet alleen erg mooi maar is bovendien een topper wat betreft functionaliteit.

Standaardpakket
•
•
•
•
•
•

4 mm glas
Enkel schuifdeur
Dakramen met spindel
Afvoerbuis
Grote goot met condensgoot
Victoriaanse nok inclusief

vorst
vrij
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Hoe houd ik
mijn serre vorstvrij?
Een vorstvrije serre is ideaal voor het overwinteren van kuipplanten en zorgt ervoor dat je al vroeg
in het seizoen aan de slag kunt met zaaien. Ook is een vorstvrije serre heel aangenaam om in de
winter en het voor- of najaar te vertoeven.

Extra beschermen
tegen vorst in de serre
Vriest het harder dan -10 graden? Bescherm
je planten dan extra met vliesdoek. Het
vliesdoek leg je over de planten. Zodra de
temperatuur boven 0 graden komt, haal je
het vliesdoek direct weg; planten kunnen
anders onder het vliesdoek gaan broeien en
rotten. Vooral wanneer de zon fel schijnt, is
de kans op rotten of broeien aanwezig.

Kachel en ventilator
tegen vorst

vorst in de serre
Het glas van een serre zorgt ervoor dat
de temperatuur in een serre altijd hoger
is dan buiten, maar wanneer het buiten
hard vriest, zal het ook in de serre vriezen.
En wanneer je net sla, radijsjes of zelfs al
tomaten of paprika’s gezaaid hebt, wil je
liever niet dat het in de serre ook vriest.
Of wat dacht je van je kuipplanten die je
in de serre overwintert; ook deze planten
verdragen geen vorst en wil je juist beschermen tegen kou. Gelukkig bestaan er
verschillende middelen om de serre vorstvrij te houden!

Noppenfolie tegen
vorst
Houd lichte vorst buiten de serre door de
wanden te bekleden met noppenfolie.
Noppenfolie monteer je eenvoudig met
noppenfolieclips. Gaat het hard vriezen?
Bescherm planten in potten dan extra door
de potten ook te omwikkelen met noppenfolie. Wanneer de vorstperiode voorbij
is, haal je het folie eenvoudig weer weg.

Een rekensommetje:
Formule A = grondoppervlakte x 10
Formule B = glasoppervlakte x 6 x deltawaarde (*)
A + B = benodigde wattage
(*) de deltawaarde = het verschil tussen de
temperatuur die we wensen te bereiken en
de temperatuur buiten.
In het geval van Euro-Maxi serre van 2,36
m bij 3,80 m met een glasoppervlakte van
30,25 m² is dat:

Als er elektriciteit in de buurt is, is een elektrisch kacheltje ook heel handig om je serre
te verwarmen. Een ventilatorkachel is het
best, deze zorgt direct voor luchtcirculatie
wat ervoor zorgt dat het niet gaat broeien
en vervelende ziektes en schimmels geen
kans krijgen in de serre. Geen elektriciteit
in de buurt? Een petroleumkachel biedt uitkomst!

A= (2,36 x 3,80) 8,968 x 10 = 89,68
B= 30,25 x 6 x (=2+3) 5 = 907,5
89,68 + 907,5 = 997,18 watt, afgerond 997
watt

Hoe hoog moet de
wattage van de kachel
zijn?

A= (2,36 x 3,80) 8,968 x 10 = 89,68
B= 30,25 x 3 x 5 = 453,75
89,68 + 453,75 =543,43 watt, afgerond 543
watt

Kachels verschillen in wattage. Hoe hoger
de wattage van de verwarming, hoe sterker
deze is. Het heeft geen nut om een kachel
met 3000 watt in de serre te zetten, terwijl
je maar 1000 watt nodig hebt; dit is alleen
maar zonde van het verbruik en kost je onnodig veel geld.
Via onderstaande formule reken je eenvoudig uit hoeveel wattage je nodig hebt om
een temperatuur van +3 °C in de serre te
houden.
De weerman voorspelt -2°C. Mijn serre van
(2,36 m bij 3,80 m) moet een constante
temperatuur hebben van +3°C.

Serre beschermen met noppenfolie: Indien
je een serre isoleert met noppenfolie mag
je in deel B van de formule 6 vervangen
door 3. In het geval van de kleinste Euro-Maxi serre wordt dat dus:

Tropic serre
Onze Tropic serres zijn voorzien van
thermopane glas en polycarbonaat. De dubbelwandige platen zorgen voor een betere
isolatie, waardoor het minder snel vriest in
de serre. Ook zijn de platen van deze serres
UV-bestendig en filteren ze felle zonnestralen. Tropic serres zijn heel handig bij het
opkweken/houden van tropische planten
zoals orchideeën en cactussen, maar zijn
ook heel fijn als tuinkamer om heerlijk te
genieten van een warme plek in je tuin!
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ALTIJD OP TIJD ZAAIEN
WAT ZAAI/OOGST JE WANNEER IN DE SERRE?

ZoMER • ooGSTEN
VOOR EEN UITBUNDIGE HERFST
21/06 T.E.M. 21/09

juni
Andijvie

juli

augustus

september

X

X

X

X

X

X

X

Artisjok
Asperge

X

Aubergine
Augurken

X

X

X

Bloemkool

X

X

x

x

x

Bonen
Broccoli

x

x

x

Courgette

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erwten

x

Komkommer
Koolrabi

x

Meloen
Paprika/pepers
Peterselie

x

x

Postelein

x

x

Prei

x

Radijs

x

x
x

Bleek/knolselder
Sla

x

x

Snijselder

x

x

x

x

SPinazie

x

x

x

x

Suikermaïs

x

Tomaten

x

Watermeloen

x

Witte kool

x

Wortelen

x
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ALTIJD OP TIJD ZAAIEN
WAT ZAAI/OOGST JE WANNEER IN DE SERRE?

HERFST • oogsten
VOOR DE SFEERRIJKE WINTER
21/09 T.E.M. 21/12

oktober

november

Andijvie

x

Bloemkool

x

Bonen

x

Broccoli

x

Courgette

x

Komkommer

x

Koolrabi

x

Paprika/pepers

x

Peterselie

x

Pompoen

x

Postelein

x

Prei

x

x

Rode kool

x

x

Bleek/knolselder

x

x

Sla

x

x

Snijselder

x

x

Tomaten

x

Watermeloen

x

x

Witte kool

x

x

Wortelen

x

december

x
x

x

x

MAXI
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TRoPIC MAXI

Zoek je een serre met een hogere isolatiewaarde?
Je wil tropische temperaturen in je serre?
Wel, dan kies je voor de Tropic modellen met Thermopane glas van 14 mm en/of polycarbonaat van 16 mm.
Dak is altijd voorzien in 16 mm polycarbonaat.
Standaard breedtes zijn 2,33 of 3,10 m, lengte kan van
3,10 m tot 8,07 m gaan.

Standaardpakket
• 14 mm thermopane glas
en/of 16 mm polycarbonaat
• Enkel schuifdeur
• Dakramen
• Sproeisysteem
• Afvoerbuis
• Goot met condensgoot
• Victoriaanse nok mogelijk

vERANDA
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TRoPIC vERANDA

Een luxueze veranda waar het altijd lekker warm is?
Waar je op een knusse manier kunt genieten van het
‘buiten’ gevoel?

Kies dan de Tropic Veranda en ervaar op een ‘warme’
manier alle seizoenen vanop de eerste rij..

Standaardpakket
• 14 mm glas
en/of 16 mm polycarbonaat
• Enkel of brede schuifdeur
• Dakramen standaard
niet inbegrepen
• Afvoerbuis
• Grote goot met condensgoot

AFDAK
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TRoPIC AFDAK

Spendeert u liefst zoveel mogelijk tijd in uw tuin of op uw terras, maar houdt de zon, wind of regen u soms tegen?
Dan is de tropic afdak de oplossing.
Met onze aluminium terrasoverkapping creëert u het hele jaar door een gezellige en comfortabele buitenruimte.
Beschikbaar tot een maximum diepte van 4 m. Dak is altijd voorzien in 16 mm polycarbonaat opaal of helder.
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Accessoires

In ons gamma vindt u tal van accessoires. Deze kunnen worden afgehaald mits een voorafgaandelijke bestelling. Bij levering franco aan huis zullen er leveringskosten worden aangerekend naargelang de afstand. Bij plaatsing van de serre is de plaatsing van 2 aangekochte accessoires inbegrepen; plaatsing van meerdere accessoires: prijs op aanvraag.

Zaaibak

Zaaibakpoten

•
•
•

•
•

Breedte: 50 cm
Hoogte: 9 cm
Vervaardigd uit aluminium met pvc bodem

Enkele poot, 50 cm breed, 90 cm hoogte
Dubbele poot, 1 m breed, 90 cm hoogte

Rek

Plastic bak voor rek

Deze zijn vervaardigd uit een alu-kader en zijn
verstelbaar van 0,40 m naar 0,60 m breedte
(zonder bodem).

40 x 60 cm
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Schap
•
•

Alu verpotplaat

Breedte: 10 of 20 cm
Vervaardigd uit aluminium

oprijplaat

Buisklem

2 x 500 x 500

•

Halfkopschroeven

Schroef

•

•

+ moer

18 ø

+ moer M6 x 12
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Hilti haak

Druivenhaak

•

•

+ schroef + moer

Druivenhaak klein/groot

Schermdoek nok

Schermdoek goot

•

•
•

•

Breedte: 2,25 m
50% Zonnewering - 50% Energiebesparing
Doek wordt niet gemonteerd. Plaatsing doek prijs/uur

Electric Panel
•
•

0,25 x 1,00 m (Tropic)
0,25 x 0,77 m (Euro)

Breedte: 4,00 m
Doek wordt niet gemonteerd.
Plaatsing doek prijs/uur

Dakraam (excl. glas)
•
•
•

Dakraam 0,825 x 0,73 m
Dakraam Plus 0,825 x 0,73 m (met spindel)
Dakraam Tropic 0,825 x 0,98 m
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Noppenfolie
•
•
•

Noppenfolie 1,50 m breedte
Afname per 10 meter
Wordt niet geplaatst

Klem
•

Klem voor noppenfolie (50 stuks)

victoriaanse nok

Aut. vensteropener

•

•

Victoriaanse nok gelakt/niet gelakt

1013

1019

6005

6009

7016

9005

CLASSIC Ral-kleuren +40%

Aut. vensteropener tot 7,5 kg

3005

3011

6013

9010

Andere kleuren +50%
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Deuren

•
•

Vliegendeur 0,60 m - 1,20 m
Vliegendeur Tropic 0,95 m - 2,00 m

•
•

Enkele deur 0,84 m
Enkele deur Tropic + slot 0,84 m/0,95 m

•
•

Brede deur 1,44 m
Brede deur Tropic + slot 1,93 m

•
•

Dubbele deur 2 x 0,70 m
Dubbele deur Tropic + slot 2 x 1,00 m

•

Draaideur 0,73 m

•

Dubbel draaideur 2 x 0,71 m
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Algemene gegevens

De funderingen uit aluminiumprofiel zijn
voorzien van ankers voor het aangieten
met beton. De beglazing van de serre bestaat uit glas 4 mm dikte, helder. Men kan
echter een glasdikte of polycarbonaat plaat
tot 16 mm plaatsen. Het vastzetten van het
glas gebeurt met een rubberen strip. Deze
strippen waarborgen een perfecte waterdichtheid en drukken het glas stevig in zijn
profiel.

voer naar buiten, wat zeer belangrijk is om
algenvorming te voorkomen.

De serres zijn steeds voorzien van goten,
aflopen en een besproeiingssysteem. Zo
hebben ze ook een condensgoot met af-

Onze serres zijn van eerste kwaliteit aluminium en voorzien van inox bouten, dus
volledig onderhoudsvrij. Ze worden gele-

De deur en de dakramen kunnen zowel in
de voor-, achter- of zijkant geplaatst worden. De hoeveelheid dakramen in het dak,
die overigens in 4 standen kunnen geplaatst
worden, zijn afhankelijk van de grootte van
de serre. De schuifdeur is voorzien van een
dubbele afdichting.

verd in bouwpakket en zijn zéér gemakkelijk te plaatsen door een doe-het-zelver met
behulp van een zeer degelijke handleiding.
Al deze types kunnen aangebouwd worden,
zowel in de lengte als in de breedte.

Algemene voorwaarden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De opgegeven afmetingen zijn bij benadering.
De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op schadevergoeding.
Zij zullen geen aanleiding geven tot vernietiging van de overeenkomst.
Al onze prijzen vermeld in deze brochure zijn incl. BTW 21%, onder voorbehoud van drukfouten.
Indien de serres door onze diensten geplaatst worden, dient de grond waterpas te zijn en vrij van obstakels.
Het betonneren van de grondankers is ten laste van de klant.
Meerprijs voor egaliseren grond: +55 EUR/uur/pers.
Voor constructies tegen een muur moeten de betreffende muren recht en haaks zijn.
Bij een kleine fundering moet de beton/klinkers vorstvrij voorzien worden.
Al onze goederen zijn CONTANT te betalen bij aflevering.
Facturen moeten op voorhand aangevraagd worden.
Alle goederen blijven eigendom van NV Euro-serre tot deze volledig betaald werden.
Eventuele klachten dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering. Hierna zal geen enkele klacht
nog aanvaard worden.
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Algemene verkoopsvoorwaarden
-Artikel 1- Toepassingsgebied
1.1 Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of de
bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel de
hieronder vermelde voorwaarden van toepassing.
1.2 Bij eventuele interpretatieproblemen omtrent de algemene verkoopsvoorwaarden, heeft de Nederlandse tekst voorrang.
-Artikel 2- Offertes, totstandkoming overeenkomst
2.1 De offertes van Euro-Serre Nv gelden behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding gedurende negentig (90 dagen) en kunnen
op ieder ogenblik door Euro-Serre Nv worden ingetrokken of gewijzigd zolang Euro-Serre Nv geen aanvaarding van de offerte heeft
ontvangen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Euro-Serre Nv de
schriftelijke (per brief, fax of mail) en voorbehoudsloze aanvaarding
van de nog geldige door haar opgemaakte offerte heeft ontvangen.
Aanvaarding van een offerte impliceert aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
2.3 Indien Euro-Serre Nv een order ontvangt anders dan door de
schriftelijke aanvaarding van een eerder door haar opgestelde offerte, zoals bijvoorbeeld telefonisch, per fax of per mail geplaatste
bestellingen, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Euro-Serre Nv, door middel van een orderbevestiging, het order heeft
aanvaard.
-Artikel 3- Prijzen
3.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.
-Artikel 4- Uitvoering overeenkomst
4.1 De klant is gehouden Euro-Serre Nv alle noodzakelijke en nuttige
informatie te verschaffen die nodig is om het order uit te voeren.
Indien de klant nalaat gevolg te geven aan een verzoek om bijkomende informatie, is Euro-Serre Nv gerechtigd haar werkzaamheden tijdelijk op te schorten totdat deze informatie wordt verschaft.
Euro-Serre Nv heeft geen enkele verplichting om de juistheid van de
door de klant aangeleverde gegevens na te gaan. Euro-Serre NV kan
in voorkomend geval de kosten doorrekenen die zijn ontstaan door
onjuiste of onvolledige informatie.
4.2 Indien de bestelde constructie door onze diensten geplaatst
wordt dient de ondergrond waterpas en vrij van obstakels te zijn.
Voor constructies tegen een muur moeten de betreffende muren
recht, haaks en vrij van obstakels zijn. Voor kleine aanpassingen
(maximum 1uur) wordt een meerprijs van €55/uur/persoon incl.
BTW aangerekend.
4.3 De toegang tot de leverlocatie mag niet belemmerd worden
door obstakels. Euro-Serre Nv kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele schade veroorzaakt aan beplanting, ondergrond, installaties op de locatie ed.
4.4 Euro-Serre Nv zal de goederen leveren en lossen op de door de
klant (of zijn aangestelde) aangeduide plaats op de locatie. Indien
Euro-Serre Nv evenwel van mening is dat voormelde plaats niet
geschikt is, heeft Euro-Serre Nv het recht de goederen te leveren en
lossen op de naar best vermogen oordeelbare plaats op de locatie.
Euro-Serre Nv kan voor eventuele schade, ontstaan na levering, niet
aansprakelijk worden gesteld.

-Artikel 5 – Termijnen
5.1 De levertermijnen worden gegeven ter informatie en geven
nooit recht op schadevergoeding. Zij zullen geen aanleiding geven
tot vernietiging van de overeenkomst.
-Artikel 6- Betaling, interesten en eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle facturen zijn contact betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
6.2 Bij niet-betaling van de factuur zijn vanaf de vervaldag van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.
6.3 Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij
eigendom van de verkoper.
6.4 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere
leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
6.5 Facturen moeten op voorhand aangevraagd worden.
-Artikel 7- Klachten
7.1 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk (per brief, fax of
mail) te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men
wordt verzocht steeds de factuurnummer te vermelden.
7.2 Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken aan de
geleverde producten of uitgevoerde werken moeten ons toekomen
binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik
of de voortverkoop van de goederen.
7.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten of uitgevoerde werken moeten op straffe van verval
binnen een termijn van dertig dagen na de levering/dienstverrichting schriftelijk (per brief, fax of mail) aan Euro-Serre Nv worden
meegedeeld.
7.4 Met laattijdig meegedeelde klachten kan geen rekening worden
gehouden.
7.5 Het formuleren van enige klacht door de klant geeft deze niet
het recht om over te gaan tot opschorting van zijn verplichting tot
betaling.
-Artikel 8- Waarborg en aansprakelijkheid
8.1 Iedere vorm van advies of aanbevelingen betreffende de goederen, de levering of ander advies, bindt Euro-Serre Nv niet tot enige
vorm van aansprakelijkheid, schadevergoeding of garantie.
8.2 De aansprakelijkheid van Euro-Serre Nv vervalt van zodra de
klant wijzigingen heeft aangebracht of laten aanbrengen aan de
geleverde goederen en/of de geleverde goederen heeft verwerkt
of laten verwerken.
8.3 Euro-Serre Nv is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die
het gevolg is van abnormaal gebruik van de geleverde goederen
door de klant.
-Artikel 9 – Splitbaarheid
9.1 Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig,
nietig of niet tegenstelbaar verklaard zou worden, heeft dit geen
gevolg voor de overige bepalingen van deze voorwaarden. Partijen
verbinden zich ertoe in dergelijke situatie een nieuwe bepaling te
onderhandelen waarvan de inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij de
geest van de eerder opgenomen bepaling.
-Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
10.2 Bij eventuele geschillen is alleen rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.
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