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IDEEËNBOEK
GARAGE/SCHUTTING IN STEENMOTIEF

GARAGE/TUINHUIS MET PLATDAK

GARAGE/BERGING MET PANNENDAK

TUINHUIS MET VARANDA

CREATIEF IN HOUT- EN BETONBOUW, VAN HUIS UIT!

WAT VINDT U
IN DIT IDEEËNBOEK?

BEHANDELING VAN HOUT.
Alle houten delen, zoals het
balkhout voor spanten en
gordingen, van de door ons
uitgevoerde bouwwerken zijn
geschaafd en behandeld met
een verduurzamings- en
beschermingsmiddel en is van
de kwaliteitsklasse C.

Kennismaking met BOHA-Beton
Op maat vervaardigd
Algemene- en leveringsvoorwaarden
Garages
Dubbele garages
Recreatiegebouwen

Blank en onbehandeld hout
gaat zo’n 10 jaar mee.
Beschermd en verduurzaamd
hout heeft een levensduur van
tenminste 25 jaar.

Vakantiehuisjes
Clubhuizen
Loodsen
Garage/berging

Door behandeling en verduurzaming krijgt het hout een
enigzins bruingroene tint, het
hout kan echter normaal
worden geschilderd met verf of
beits in iedere gewenste kleur.

Bergingen
Aanbouwen
Gemetseld
Potdeksel
Paardenstallen
Schuttingen

Wilt u meerdere ideeën opdoen over paardenstallen?
Ook daarvoor heeft BOHA een speciaal ideeënboek.

Bel (040) 283 91 06
voor deze uitvoerige catalogus.
Of voor een afspraak met één van onze deskundigen.
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CREATIEF IN HOUT- EN BETONBOUW
OFFICIEEL ERKEND
Als officieel erkend bouwbedrijf biedt Boha
Beton- & Houtbouw b.v. u kwaliteit op alle
fronten. In de eerste plaats in de fabriek waar alle
prefab onderdelen met ouderwets vakmanschap
en moderne apparatuur worden vervaardigd.
Daarnaast adviseren wij u bij het ontwerpen, het
aanvragen van de vergunning en het verantwoord
realiseren van uw wensen. Onze offerte zal
bewijzen dat topkwaliteit niet duur hoeft te zijn:
met een slimme combinatie van sterke elementen
bouwt u snel en goedkoop het door u gewenste
resultaat.

JARENLANG PLEZIER

Officiële erkenning als wettelijk
bouwbedrijf volgens de Vestigingswet
Bedrijven. Certificaat voor jarenlang
bewezen vakmanschap.

Boha levert topkwaliteit tegen basisprijzen.
Door de ervaring en de nauwkeurige inzet van
onze medewerkers, bent u bovendien
verzekerd van jarenlang zorgeloos
comfort. De Boha garantie is
dan ook keihard: 15 jaar.
En... heeft u vragen, bel dan
gerust, want Boha staat voor
‘Kwaliteit en comfort in hout en
beton’.

▲

▲

▲ Hoge bouwkwaliteit en perfect afwerkingsniveau
dankzij professionele voorbereiding in ons ruim
geoutilleerd bedrijf.

Moderne transportmiddelen staan garant voor
een veilig en onbeschadigd transport van de door
BOHA vervaardigde en geplaatste bouwwerken.
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OP MAAT VERVAARDIGD

P

Persoonlijke wensen van afnemers spelen ook in ons
assortiment een belangrijke rol. Er bestaan inmiddels allerlei
sprekende variaties van de vertrouwde, grijze betonplaten.
Kleur, motief en afwerking zijn op allerlei wijzen in te vullen.
Als u kiest voor afwerking met hout, zijn zelfs alle kleurstellingen mogelijk. Daarmee creëert u altijd een stijl die
past bij uw omgeving.

SNEL RESULTAAT
Is het denkbeeld eenmaal verricht en de vergunning verleend,
dan wilt u snel resultaat zien. Boha bouwt snel en solide door
heel Nederland. Tenzij er iets heel uitzonderlijks gebeurt,
is elke bouw binnen enkele dagen gereed. Vrijwel alle
onderdelen zijn vooraf gefabriceerd, het plaatsen is dus slechts
een kwestie van zorgvuldig monteren.

ZELFBOUW IN EEN HANDOMDRAAI
Indien u de handen uit de mouwen wilt steken om kosten te
drukken, kunt u ook zelf bouwen. Geheel of gedeeltelijk.
Uw zelfbouwpakket wordt met alle benodigde onderdelen en
een heldere constructietekening bij u afgeleverd. Daarmee gaat
u aan de slag.
Ook al laat het eindresultaat misschien een dagje langer op zich
wachten; uw voldoening zal er niet minder om zijn!
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• Grijs handvormsteenmotief

• Geel handvormsteenmotief

• Rood handvormsteenmotief

• Bruin handvormsteenmotief

• Grijs houtnerfmotief

• Groen houtnerfmotief, geschilderd

• Bruin houtnerfmotief

• Crème houtnerfmotief, geschilderd

• Grijs gladde betonplaat

Diverse bouwmogelijkheden
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ALGEMENE
VOORWAARDEN
• Hoogtes en kolommen

• Wandconstructies

• Voegen
• Ramen en deuren

• Kanteldeuren

• Daken

• Platte daken

• Topgevels
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Geachte dames en heren,
Deze catalogus geeft u een overzicht van vele bouwkundige constructies zoals wij die al jarenlang
tot tevredenheid van onze cliënten door het gehele land hebben geplaatst. Boha-bouwwerken zijn
te bezichtigen in de showroom te Nuenen, maar ook bij u in de omgeving staan vast wel enige van
onze modellen. Op aanvraag verstrekken wij u graag referenties.
Wij kunnen leveren en voor u plaatsen: diverse typen schuttingen, schuren, bergingen, loodsen,
garages, bedrijfshallen, agrarische hallen, tuinhuisjes, verenigingsgebouwen, clubhuizen,
boothuizen, enz., enz. Alle uitvoeringen zijn mogelijk, zowel in grijs beton, gekleurd beton met
handvormsteenmotief/houtmotief of beton afgewerkt met houten rabatdelen of metselwerk.
Een deel van de standaard typen uit ons leveringsprogramma staat in deze brochure afgebeeld,
maar afwijkende maten en vormen zijn ook mogelijk. Voor iedere bouwtechnische wens hebben
wij een oplossing, of we bedenken er een, uiteraard in samenspraak met u!
Onze gebouwen kunnen wij plaatsen met diverse zijwandhoogtes, nl. 215, 250, 285 en 320 cm.
De dragende steunen in deze wanden bestaan uit trilbetonnen kolommen van zeer hoogwaardige kwaliteit.
De afmetingen van deze kolommen bedragen 120 x 120 mm. In de kolommen zijn ankerstaven aangebracht
waaraan muurplaten, spanten en kopgevels op een deugdelijke manier bevestigd kunnen worden.
Ook de volgende zijwandhoogtes zijn mogelijk: 200, 233, 267, 300 cm.
Tussen deze kolommen hebt u keus uit meerdere wand-uitvoeringen:
a. Gladde, grijze tril-betonplaten in de afmeting 330 x 1450 x 36 mm.
b. Tril-betonplaten in dezelfde afmetingen maar dan voorzien van grijs, rood, bruin of geel
handvormsteenmotief.
c. Tril-betonplaten in dezelfde afmetingen maar dan voorzien van bruin of grijs houtnerfmotief.
d. Enkelwandig rabat. Houten rabatdelen (28 mm dik) worden enkel aangebracht.
Betonpalen blijven in het zicht.
e. Dubbelwandig rabat. Bij dubbelwandige uitvoering (binnen beton en buiten rabatdelen) worden de
planken (van 19 mm dik) vóór de kolommen geplaatst, zodat deze niet meer zichtbaar zijn.
Rabatdelen worden standaard r.v.s. bevestigd. Tegen geringe meerprijs r.v.s. geschroefd.
De horizontale voegen tussen de betonpalen worden tegen meerprijs afgedicht met kit; de verticale voeg langs
de kolommen wordt gedicht met pur. Hierdoor krijgt het gebouw extra stevigheid en het is tochtvrij.
In overleg met u kunnen onze gebouwen voorzien worden van trilbetonnen raamkozijnen, bijvoorbeeld zoals
in deze brochure aangegeven, maar ook kunnen de ramen geplaatst worden in de andere gevels of geheel
rondom naar keuze. In betonnen constructies zitten standaard betonnen ramen. In enkel- of dubbelwandige
constructies zitten standaard houten ramen. De plaatsing van de deuren kunnen wij eveneens aan iedere wens
aanpassen. Meerdere deuren zijn mogelijk, zowel dicht als met glas. Bel ons even op, dan kunnen wij
al deze mogelijkheden met u bespreken.
Garages kunnen voorzien worden van hoogwaardige stalen kanteldeuren (merk Hörmann), dubbele houten
draaideuren, polynormroldeuren en sectionaaldeuren. Ook hier geldt, vooral bij grotere gebouwen, dat de
deuren op diverse plaatsen gemonteerd kunnen worden.
Standaard op onze gebouwen monteren wij zwarte golfplaten (Eternit) en gegolfde nokken. Vooral steilere
gebouwen kunnen goed gedekt worden met keramische pannen of sneldek betonpannen in diverse kleuren.
Daklichten zijn eveneens mogelijk, bijvoorbeeld van lichtdoorlatende golfplaten of middels kunststof dakramen,
passend in de gekozen pannensoort.
Sommige geven de voorkeur aan een plat dak. Deze uitvoering bestaat uit een vlakke balklaag van voldoende
zwaarte, waarover wordt aangebracht een dakbeschot met daarop een 2-laags mastiekbedekking. De dakrand
werken wij af met boeiboorden en een aluminium daktrim-profiel.
De topgevels onder de dakschuinte bij glad grijs beton en steenmotief, houtmotief, enkel- en dubbelwandig
rabat, worden met horizontale rabatdelen afgetimmerd .

• Overstek
• Kapconstructie
• Vloeren

• Isolatie

• Zolder
• Zelfbouw

• Bouwvergunning

• Afwijkende maten

Hierbij kunt u kiezen voor een vlakke topgevel zonder overstek of voor een overstek afgewerkt met een
windveer van bijvoorbeeld 30 of 40 cm buiten de gevel. Grotere overstekken zijn mogelijk tot 80 cm.
Deze bestaat uit vurenhouten gordingen en spanten; voor grotere overspanningen worden stalen spanten
toegepast.
Bij alle standaardtypen die in deze brochure afgebeeld staan, brengen wij een circa 10 cm dikke bewapende
betonvloer met folie aan. Deze is in de opgegeven prijs inbegrepen (zonder vloer is ook mogelijk).
Bij grotere gebouwen kunnen wij eveneens de vloer aanbrengen; ook monolite-vloeren (glad afgewerkt):
prijs op aanvraag.
Het is mogelijk in de dubbelwandige constructies isolatie aan te brengen. Isolatie van de onderzijde van
het dak is mogelijk met plaatmateriaal. Wij denken aan het inrichten van een knutsel- of hobbyhoek.
Isolatie is zeker zinvol als u van plan bent het gebouw te gaan verwarmen.
Vooral steilere kappen zijn zeer geschikt om een zoldervloer in aan te brengen.
Dit kan BOHA voor u verzorgen.
Desgewenst leveren wij alle materialen compleet met duidelijke montagetekening als bouwpakket bij u
thuis af (zonder vloer). Vanzelfsprekend bent u dan goedkoper uit. In de prijslijst kunt u het prijsverschil
aflezen. Gedeeltelijke zelfbouw is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: wij plaatsen het gebouw en storten de vloer
en u werkt zelf de buitenzijde af met bijgeleverde houten rabatdelen.
1. U gaat naar het gemeentehuis en vraagt wat u mag bouwen.
2. wij bepalen samen de prijs en spreken de datum voor plaatsing af, onder voorbehoud
dat de vergunning verleend wordt.
3. wij vullen voor u de formulieren in, maken de bouwtekening en sturen deze naar u.
4. u maakt de aanvraag volledig en dient het geheel in.
Onze bouwwijze maakt ieder formaat mogelijk. Beperkingen zijn er nauwelijks. Prijzen voor afwijkende
formaten geven wij op aanvraag. Op verzoek komen wij bij u langs om de situatie ter plaatse op te meten.
Wij hopen u middels deze catalogus voldoende te hebben geïnformeerd over ons unieke bouwsysteem.
BOHA garandeert u uitsluitend zeer hoogwaardige materialen te leveren en haar constructies perfekt af te
werken. Hebt u vragen die na het lezen van deze catalogus niet zijn beantwoord, bel ons dan gerust.

• LEVERINGSVOORWAARDEN

• Levertijd
• Betaling

• Vrachtkosten

Ons grote showpark in Nuenen is een bezoek méér
dan waard. Op ruim 2000 m2 showen wij u circa 15
schuren, garages, blokhutten, paardenstallen en diverse
schuttingen. De showroom is geopend
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag, na telefonische afspraak,
van 9.30 tot 12.30 uur.

Het terrein dient vóór plaatsing van onze producten bouwrijp opgeleverd te worden. Dat houdt o.a. in:
goede bereikbaarheid tot 20-25 meter lopen, afwezigheid van obstakels op en in de grond, zoals wortels,
funderingen, enz.; voorts dient het terrein zoveel mogelijk waterpas te zijn, vooral indien wij de vloer
moeten storten, dient u te zorgen voor 15 cm vulzand. Voor verwijdering van eventuele obstakels zijn wij
helaas genoodzaakt meerkosten in rekening te brengen.
Na opdracht op aanvraag. Slechte weersomstandigheden voorbehouden.
Na het gereedkomen van de bouw contant aan de bouwploeg, tegen afgifte van een getekende kwitantie.
Ook over de mogelijkheid van financiering hebben wij uitgebreide informatie.
Bel ons gerust.
Wij zijn genoodzaakt € 50,- vrachtkosten in rekening te brengen voor de volgende gebieden:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, IJsselmeerpolders, Waddeneilanden, Zeeland en ten noorden
van de lijn Haarlem/Amsterdam. Eventuele veerkosten moeten wij doorberekenen.
Voorbehoud:
Kleine afwijkingen in maatvoering zijn mogelijk.
Kleurverschillen in foto’s, getoond in deze brochure zijn eveneens mogelijk.
Op alle overeenkomsten die Boha Beton- & Houtbouw b.v. aangaat of is aangegaan
zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
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▲ Karakteristieke garage 780 x 320 x 215 cm, dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen, met dubbele toogdeuren.

▲ Garage 930 x 320 x 215 cm, dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen.

Mogelijkheden in maten
en uitvoeringen:
Garages
met zadeldak

draaideuren/kanteldeur

maat (l x b x h)
475 x 320 x 215
630 x 320 x 215
780 x 320 x 215

met 2/1 kap + zadeldak
draaideuren/kanteldeur

maat (l x b x h)
630 x 630 x 215
780 x 630 x 215

met plat dak
draaideuren/kanteldeur

630 x 320 x 215

met lessenaardak
draaideuren/kanteldeur

maat (l x b x h)
630 x 320 x 215

Autoboxen
draaideuren/kanteldeur

maat (l x b x h)
475 x 320 x 215
630 x 320 x 215

Uitvoerbaar in
glad grijze betonplaat
betonplaat houtnerfmotief
bruin, grijs

betonplaat handvormsteenmotief
grijs, geel, rood, bruin

enkelwandig rabat (hout)
dubbelwandig rabat
buiten rabat/ binnen beton

Tussenmaten zijn ook mogelijk.
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▼ Praktische garage 630 x 320 x 215 cm, grijs houtmotief, groen geschilderd,
45° dak met pannen.

GARAGES
Onze prefab garages komen qua
vormgeving en bouwkundige
constructie geheel overeen met
onze bergingen, paardenstallen en
schuttingen. Het enige echte
verschil is de grote toegangsdeur
voor één of meerdere auto’s.
▲ Garage 1240 x 320 x 215 cm, dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen, stalen hörmann kanteldeur 237 x 212 cm,
loopdeur in kozijn.

▲

▲

Duurzame garage 475 x 320 x 215 cm,
dubbelwandig rabat, 40° dak
met geïsoleerde dakplaten
en pannendak, stalen kanteldeur.

36 Aaneengeschakelde garageboxen
in rood steenmotief, lessenaardaken
met zwarte golfplaten en stalen kanteldeuren.
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▲

▲

Fraaie garage 505 x 415 x 215 cm,
dubbelwandig rabat, 45° dak met pannen,
draaideuren in visgraatmodel,
zolderluik in topgevel voor bovenberging.

Eenvoudige garage 780 x 355 x 215 cm,
in bruin houtmotief, 3 betonramen,
zadeldak 30° met zwarte golfplaten,
stalen kanteldeur.
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▲

Stijlvolle garage 630 x 320 x 215 cm, dubbelwandig rabat, 2 houten ramen,
45° dak met pannen. dubbele draai- en loopdeur in kozijn

Garage/carport 1230 x 320 x 215 cm, dubbelwandig rabat, 45° dak met pannen,
draaideuren in kozijn, zolderluik in topgevel voor bovenberging.

Garage/veranda afm. 1800x450x300 cm, veranda ondersteund met bankiraypalen,
garage dubbelwandig houtskelet met potdekseldelen, zadeldak 45° met gebakken pannen,
zinken goten, getoogde draaideuren, loopdeuren, ramen met roeden en betonvloer bewapend.
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▲

▲

Degelijke garage
630 x 320 x 215 cm,
dubbelwandig rabat,
45° dak met oud-hollandse
pannen en houten windveren,
stalen kanteldeur.

Grote garage 815 x 390 x 215 cm,
dubbelwandig rabat,
30° dak met pannen,
houten draaideuren in kozijn,
schutting met poort in dezelfde stijl
aangebouwd.

▲

Garage 630 x 320 x 215 cm in
rood steen motief,
45° dak met zwarte golfplaten,
stalen kanteldeur.
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▲ Grijs houtmotief garage 780 x 415 x 215 cm, 40° dak
met gebakken pannen, houten windveren en stalen kanteldeur.

▲Grijs houtmotief garage 930 x 630 x 250 cm,
groen geschilderd, 30° dak met pannen.

VOORBEELD
HOUTMOTIEF
• Grijs houtnerfmotief

• Groen houtnerfmotief
geschilderd

▲ Aanbouw garage 930 x 390 x 215 cm, bruin houtmotief, lessenaardak met
zwarte golfplaten, houten draaideuren.

• Bruin houtnerfmotief

• Crème houtnerfmotief
geschilderd
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▲

▲

Twee garages met tussenliggende berging,
met een terugval van 130 cm,
30° dak met pannen, twee stel draaideuren
en loopdeur in kozijn naar berging.

Nostalgische garage
630 x 630 x 215 cm,
dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen,
dubbele houten draaideuren,
draairaam in de topgevel.

Ruime garage 930 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat, 45° dak met pannen,
voorzijde 1 meter overstek ondersteund door 4 bankiray palen,
meranti loopdeur met venster, geïsoleerde sectionaaldeur.

▲
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DUBBELE
GARAGES
Onze garages kunnen ook dubbel
worden uitgevoerd. Er zijn dan
▲ Mooie dubbele garage, 780 x 780 x 250 cm, 45° dak met pannen, draairaam in de
topgevel, 2 geïsoleerde sectionaaldeuren, geheel geïsoleerd.

twee grote toegangsdeuren met
ruimte voor twee (of méér) auto’s
of zelfs voor caravan of boot.
Er zijn drie varianten mogelijk in
de grote toegangsdeuren: gewone
openslaande houten deuren, stalen
kanteldeuren en sectionaaldeuren.
Eventueel met afstandbediening.

▲

Ruime garage, 1085 x 400 x 250 cm, 45° dak
met pannen, draairaam in topgevel, 1 geïsoleerde
sectionaaldeur, velux dakraam, omtimmerde
bakgoten, geheel geïsoleerd.
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▲ Garage 475 x 475 x 215 cm, dubbelwandig rabat, 40° dak met pannen, vurenhouten
loopdeur in kozijn met venster, stalen kanteldeur.

▲ Dubbele garage 780 x 630 x 285 cm, dubbelwandig rabat, 45° dak met panplaten,
extra brede geïsoleerde sectionaaldeur.
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VOORBEELD
STEENMOTIEF
• Grijs handvormsteenmotief

• Geel handvormsteenmotief

• Rood handvormsteenmotief

• Bruin handvormsteenmotief

▲

Garage 930 x 630 x 215 cm,
grijs steenmotief
45° dak met panplaten.
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▲

▲

Robuuste garage 1240 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 30° dak met golfplaten,
sectionaaldeur, evt. met afstandbediening.

▲

Zeer mooie garage 630 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig meranti rabat,
30° dak met pannen, dubbele kanteldeuren
met afstandbediening.

Boothuis annex garage
2240 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat,
zadeldak met zwarte golfplaten,
5 stel draaideuren in kozijn.
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▲

Luxe garage 1390 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 40° dak met pannen,
stalen kanteldeur compleet met draairaam
in de topgevel.

▲

Pittoreske garage 630 x 630 x 215 cm, dubbelwandig rabat, 30° schilddak
met pannen, 2 velux dakramen, hörmann kanteldeur met houten rabatdelen,
meranti deur met roeden.

▲

Bijzondere garage 630 x 475 x 215 cm, dubbelwandig rabat, 45° dak met
pannen, getoogde draaideuren, loopdeur en ramen met roeden.
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▲

Riante garage
930 x 630 x 215 cm,
dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen,
getoogde draaideuren in kozijn,
raam in topgevel met roeden.

▲

Garage 930 x 780 x 250 cm, dubbelwandig rabat, 45°
dak met pannen, met aanbouw geheel geïsoleerd.

Grandioze garage
780 x630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 30° dak
met zwarte golfplaten,
dubbele kanteldeuren.
▲
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▲

Garage 1240 x 780 x 250 cm, dubbelwandig rabat,
30° dak met zwarte golfplaten, geïsoleerd.

GARAGE/
BERGINGEN
▲ Garage/berging 630/320 x 630/320 x 215 in L-vorm, dubbelwandig rabat, 45°
dak met pannen, 1 stel draaideuren, loopdeur met venster en 3 ramen.

Ruim opgezet clubhuis, 1545 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen, geheel geïsoleerd.

▲Gigantische garage/berging met carport, 1545 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 35° dak met pannen, rondom 50 cm overstek.

▲
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▲ Stevige garage/carport, 780 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat, 30° dak met zwarte
golfplaten, carport ondersteunt door 4 bankiray palen.

Onze garages kunnen ook worden voorzien van standaard
inloopdeuren aan de voor-, zij- en achterkant. Ook is het mogelijk om binnenin, tussenwanden met doorloopdeuren aan te
brengen. Zo ontstaat een gecombineerd bouwwerk, garage annex
berging of tuinhuis.
Grotere bouwwerken zijn zelfs
zeer geschikt als bedrijfsruimte of
clubhuis. Deze uitvoeringen zijn
vrijwel altijd dubbelwandig.
De ruimte tussen de beide wanden
kan worden opgevuld met isolatiemateriaal. Zo ontstaat er een
tochtvrije ruimte die goed te
verwarmen is.
Ook bij enkelwandig beton is

▲

isolatie van binnen altijd mogelijk.

Gezellig recreatiehuis, 1390 x 780 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 40° dak met pannen.
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▲

▲

Twee loodsen,
onderling verbonden
d.m.v. tussengedeelte,
1545 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat,
30° dak met pannen,
geheel geïsoleerd.

Geschakelde garage/berging,
dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen,
geheel geïsoleerd.

▲

Landelijk gelegen clubhuis,
1545 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen,
rondom ramen.
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▲

Mooie berging 630 x 475 x 250 cm
met ruime overstek van 130 cm ondersteund
door 3 bankiray palen, dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen, geheel geïsoleerd.

▲

▲ Kleurig tuinhuis, 780 x 355 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 40° dak met pannen, geïsoleerd.

Stijlvol tuinhuis/berging,
415 x 390 x 215 cm,
dubbelwandig rabat,
40° dak met pannen,
twee meranti tuindeuren met roeden.

▲

Aanbouwatelier, 390 x 390 x 215 cm, dubbelwandig met
verticale rabatdelen, 30° dak met pannen, geheel geïsoleerd.

▲ Berging met overkapping, 475 x 320 x 215 cm,
dubbelwandig rabat, 30° dak met pannen, in dezelfde
sfeer aangebouwde enkelwandige rabat schutting.
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BERGINGEN
De laatste en voor veel mensen
tevens de leukste fase is de
materiaalkeuze van de wanden:
hout of beton. Hout leeft en is
warm. Beton gaat eindeloos
lang mee, is goedkoper en
behoeft bijna geen onderhoud.
▲ Zeer fraai afgewerkt atelier, 930 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen, 2 velux dakramen, bakgoten omtimmerd, geheel geïsoleerd.

Kom deze mogelijkheden eens
bekijken in ons showpark.

Mogelijkheden in maten
en uitvoeringen:
Bergingen
met lessenaardak
maat (l x b x h)
320 x 200 x 215
400 x 200 x 215
630 x 200 x 215
780 x 200 x 215
Kinderboerderij/berging,
505 x 320 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 35° dak
met pannen, 30 cm overstek.

▲

▲Leuke berging,
475 x 320 x 215 cm,
dubbelwandig rabat, 45° dak
met pannen, geheel geïsoleerd.

met zadeldak of platdak
maat (l x b x h)
320 x 320 x 215
475 x 320 x 215
630 x 320 x 215

met plat dak
draaideuren

630 x 320 x 215

Uitvoerbaar in
glad grijze betonplaat
betonplaat houtnerfmotief
bruin, grijs

betonplaat handvormsteenmotief
grijs, geel, rood, bruin

enkelwandig rabat (hout)
dubbelwandig rabat
buiten rabat/ binnen beton

Tussenmaten zijn ook mogelijk.
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▲
Studio, 930 x 475 x 250 cm, dubbelwandig rabat, 30° zadeldak met pannen, 120 cm overstek, hardhouten deuren en kozijnen, geheel geïsoleerd.

▲

Fitnessruimte,
2550 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig met
verticale rabatdelen,
30° schilddak met pannen,
geheel geïsoleerd.
Kantoorruimte,
930 x 630 x 285 cm,
dubbelwandig rabat,
45° dak met pannen,
geheel geïsoleerd.

▲

▲

Gezellig tuinhuis, 475 x 475 x 215 cm, dubbelwandig rabat,
30° dak met pannen, schuifpuien, geheel geïsoleerd.
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AANBOUWEN
Zijn lengte en breedte gekozen,
dan zal bepaling van de hoogte
geen probleem meer vormen.
De standaardhoogte van de
wanden bedraagt 2.15 meter.
Maar het is ook mogelijk hiervan
af te wijken.
▲ Aangebouwde garage/carport, 1545 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat,
plat mastiek dak, geheel geïsoleerd.

Nadat dakvorm en afmeting
bekend zijn, bepaalt ú het aantal
deuren en ramen. Tevens geeft u aan
waar zij geplaatst dienen te worden.
In bouwkundig opzicht
zijn er geen beperkingen.
Alleen uw eigen wensen spelen
een rol.

▲ Aanbouw keuken met dakterras, 630 x 355 x 250 cm, dubbelwandig rabat,
plat mastiek dak, geheel geïsoleerd.
▲

Berging, 320 x 320 x 215
cm, dubbelwandig rabat,
plat mastiek dak, schutting
in dezelfde rabatdelen
aangebouwd.
▲

Tuinhuis/hobbyruimte in
L-vorm, dubbelwandig rabat,
plat mastiek dak met rondom
30 cm overstek, schuifpui,
merantie tuindeuren met
roeden.
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▲

Mestopslag bij kinderboerderij,
dubbelwandig rabat,
lessenaardak met zwarte
golfplaten, rondom
80 cm overstek.

Aanbouw garage met afdak, 930 x 320 x 250 cm, dubbelwandig meranti rabat,
35° dak met pannen, roldeur, geheel geïsoleerd.

▲
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GEMETSELD
Een nieuwe optie is, dat u in plaats
van rabatdelen, aan de buitenzijde
een gemetselde muur aan laat
brengen, uiteraard geïsoleerd.
Dit betekent dat u in dezelfde
bouwstijl blijft als uw woning.
▲Garage/berging, 780 x 320 x 215 cm, binnenwanden houtskelet,
buitenwanden gemetseld, 50° dak met pannen, geheel geïsoleerd.

Een belangrijk voordeel is dat u
toch snel een traditioneel ogend
bouwwerk heeft gerealiseerd.
Onze deskundigen zijn graag
bereid u hierover nader te
informeren.

Aanbouw garage, 780 x 320 x 250 cm, binnenwanden
houtskelet, buitenwanden gemetseld, plat mastiek dak,
stalen kanteldeur, geheel geïsoleerd.
▲

▲

▲ Aanbouw garage, 630 x 320 x 215 cm, binnenwanden houtskelet,
buitenwanden gemetseld, 40° dak met pannen, geheel geïsoleerd.

Tuinhuis, 475 x 320 x 215 cm, binnenwanden houtskelet,
buitenwanden gemetseld, 40° dak met pannen. geheel geïsoleerd.
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POTDEKSEL

Hollandse
potdeksel

Zweedse
potdeksel

Potdekselen is een variant voor het aanbrengen van de
houten delen tegen de buitengevels.
Hier worden de houten delen niet in elkaar geschoven,
maar overlappen zij elkaar van boven naar beneden.
Het geeft een karakteristiek tintje aan het gebouw,
wat zeker in bepaalde delen van het land de
voorkeur geniet.
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Tijdloze garage, 780 x 630 x 215 cm,
dubbelwandig gepotdekseld,
50° dak met gebakken pannen,
rondom 50 cm overstek, geïsoleerd.

▲

▲ Garage/tuinhuis in L-vorm,
dubbelwandig gepotdekseld,
45° dak met pannen,
geheel geïsoleerd.

PAARDENSTALLEN

▲

Paardenstal,
grijs houtmotief,
schilddak met pannen,
130 cm overstek.

▲

Paardenstallen
met hooiopslag,
dubbelwandig rabat,
zadeldak met zwarte
golfplaten, voorzijde
130 cm overstek.

▲

Garage/paardenstal, 930 x 630 x 250 cm, dubbelwandig rabat (Redceder),
30° zadeldak met geglazuurde pannen, 130 cm overstek, één sectionaaldeur.

Alle voorbeelden die u in dit
ideeënboek ziet, zijn door BOHA
snel en vakkundig gebouwd.
Ze geven u een indruk wat er
allemaal mogelijk is.
Als echte dierenvriend heeft
u natuurlijk uw eigen wensen.
Daarom is BOHA gespecialiseerd
in maatwerk, waarbij uw wensen
- en dus die van uw paard centraal staan.

Loods/paardenstal, 1500 x 930 x 215 cm, dubbelwandig rabat, zadeldak met zwarte golfplaten.
▲

▲ Garage/paardenstal, 930 x 475 x 250 cm, bruin steenmotief, zadeldak met
zwarte golfplaten, 130 cm overstek, geheel geïsoleerd.
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▲

Aanbouw berging/paardenstal, bruin houtmotief,
zadeldak met zwarte golfplaten, overkapping 150 cm.

▲

▲ Paardenstal in L-vorm, dubbelwandig rabat, zadeldak met rode golfplaten,
130 cm overstek.

Paardenstal/carport,
1545 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig rabat, 45° dak met pannen.

▲

Paardenstal in L-vorm,
dubbelwandig rabat,
45° zadeldak met
zwarte golfplaten,
130 cm overstek.

▲

Garage/paardenstal,
1240 x 630 x 250 cm,
dubbelwandig gepotdekseld,
45° zadeldak met
zwarte golfplaten,
130 cm overstek.
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SCHUTTINGEN
Schutting, grijs steenmotief met toogplaten.

Schutting, grijs steenmotief, ook leverbaar
met rechte afdekbalk aan de bovenzijde.

SCHUTTING

Houten rabatdelen
Enkelwandig rabat,
28 mm dik,
2-zijdig rabatmotief

Schutting, 19 planks overlapschermen met afdekbalk.
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Mogelijkheden in maten
en uitvoeringen:

Schutting, 19 planks overlapschermen met afdekbalk.

Schuttingen
met rechte palen
(108, 144, 180, 215, 250, 285 en
320 cm hoog).
Uitvoerbaar in
glad grijze betonplaat
betonplaat houtnerfmotief
bruin, grijs

betonplaat handvormsteenmotief
grijs, geel, rood, bruin

enkelwandig rabat (hout)

Sierschuttingen
Schuttingen van hout in enkelwandig rabat en
overlapschermen. Onderin betonplaat, verder rabatdelen (33 mm. dik) met daarop versterkingsbalken
(185 cm. hoog).

Schutting, bruin houtmotief.

Schutting, enkelwandig rabat met afdekbalk.
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Schutting, 19 planks overlapschermen, getoogd, geïntegreerd in schuur.

Schutting, 19 planks overlapschermen, getoogd, geïntegreerd in schuur.

VOORBEELD BOUWTEKENING

KANTOOR/FABRIEK/SHOWTUIN:
De Huufkes 42 (industrieterrein Eenheid II) 5674 TM Nuenen tel.: (040) 283 91 06 fax: (040) 283 92 73

