
 

Verandahuisjes

Ook toe aan het nieuwe kamperen? Een 
vaste plek met de mogelijkheid om in de 
zomer onderweg te gaan met de caravan? 
Maar ook als stalling van de caravan in de 
tuin met de luxe van een paviljoen!



Verandahuisjes

Verandahuisjes zijn de evolutie van het caravanhuisje! Wij 
zien het als het nieuwe kamperen, de luxe van een caravan 
gecombineerd met het buitenleven van een paviljoen! Door 
het unieke concept kan de caravan gewoon mee op 
zomervakantie, en bij terugkomst wordt hij weer onder 
overkapping geplaatst. Geplaatst in de achtertuin heb je 
meerdere voordelen zoals een gastenverblijf, winterstalling, 
paviljoen voor de mooie voor- en najaarsavond met het 
gemak alles bij de hand te hebben. Waarom was dit er nog 
niet? Wij leveren ze, in verschillende uitvoeringen! Snel 
gerealiseerd en direct gebruiksklaar! 



Verandahuisje
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Verandahuisje – 6mtr x 4mtr
Model 2018-101

▪ De oplossing voor op de camping of in 
de achtertuin!

▪ Genieten van de caravan luxe met het 
gevoel van buitenleven

▪ Door het unieke concept kan de caravan 
eenvoudig (tijdelijk) meegenomen 
worden!

Product Specificaties

Afmetingen Afmeting (B x D x H) 6m x 4m x 2,3m
Wanden Afmeting (B x D) 6m x 4m

m2 24m2
m3 55,2m3

Dak Afmeting 6m x 4m
Dak (B x D) 6,5m x 7m
m2 45,5m2

Luifel Luifel (B x D) -
m2 0m2
Optioneel Nee

Wandpaneel Kleur binnenzijde RAL9002
Kleur buitenzijde RAL7016
Dikte 60mm

Dakpaneel Kleur binnenzijde RAL9002
Kleur buitenzijde RAL7016
Dikte 80mm

Binnenwand Kleur binnenzijde -
Kleur buitenzijde -
Dikte -

Dakkoepel Kunststof 800x800 (L x B) x
Kunststof 1000x1000 (L x B) x
Kleur RAL7016

Opties Airco x
Internet x
Satelliet x
Sanitair -
Dakkoepel -
Lichtstraat -
Buitenkachel x


	Catalogus Caravanhuisje.NL - Product Brochures - v2.vsdx
	Veranda - Voorpagina
	Veranda - Informatie
	Veranda - Model 001


