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www.forestavenue.be
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Multifunctioneel
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Voordeur van
vandaag

Transparante
tuinkamer

Tuinafsluitingen, zonneweringen,
poorten, moes‑ en bloembakken,
carport, railsystemen: dankzij de
Fiber‑panelen van Forest Avenue
kun je je tuin afwerken met een
elegante look. Het Fiber‑gamma
bestaat uit multifunctionele synthe‑
tische panelen met een speels
geweven uiterlijk. Naargelang je
smaak kunnen ze geleverd worden
in een dubbel of enkel geweven
uitvoering. De platen zijn bovendien
verkrijgbaar in een ruim palet van
kleuren. Ze zijn ook uv‑bestendig,
duurzaam en afwasbaar. De panelen
kunnen op maat worden gemaakt
of ter plaatse in je tuin worden
geweven. Ze zijn zowel binnen als
buiten te gebruiken. Dat de produc‑
tie in België gebeurt, draagt bij tot
de duurzaamheid van het product.

Openheid en heldere lijnen zijn de
norm geworden bij hedendaagse
architectuur en aan die eisen moet
ook de voordeur zich aanpassen.
Daarom pakt Hörmann uit met nieu‑
we kamerhoge voordeur Thermo‑
Carbon die tot drie meter hoog kan
zijn. Het vleugeloverdekkende deur‑
blad creëert een strak en egaal
effect. Aan de buitenkant zorgen
strakke lijnen voor een groter ruim‑
tegevoel. Designs met 3D‑effect
verlenen het ontwerp nog een extra
modern tintje. Maar zoals het een
hedendaagse voordeur betaamt,
verliest het ThermoCarbon‑gamma
ook de isolatiewaarden en inbraak‑
veiligheid niet uit het oog. Ther‑
misch voldoen ze aan de normen
voor passiefwoningen. Wat veilig‑
heid betreft, kan de ThermoCarbon
tot klasse RC 4 worden uitgerust.
Dat betekent dat de deur tot tien
minuten lang weerstand kan bieden
aan ervaren inbrekers met zwaar
materiaal.

Noem de glazen tuinkamer van Liviq
niet zomaar veranda, pergola of
patio. Het gaat namelijk om een
outdoor verlenging van je huis, die
een mooi gesculpteerd en op zich‑
zelf staand object vormt. In de
transparante tuinkamer zit je tegelijk
buiten en binnen. Ze kan dienen
als fitnessruimte, poolhouse, speel‑
kamer of gewoon als extra terras
voor zomer en winter. Het gemak
van de Liviq‑tuinkamer is dat ze
wordt geleverd en geplaatst als
een compleet afgewerkte kamer,
inclusief de vloer. De steunbalken
worden in de grond geïntegreerd,
daarbovenop wordt de module
opgebouwd. Alle onderdelen van
de tuinkamer passen perfect in
elkaar, zonder zichtbare schroeven
of bouten. Het design is volledig
personaliseerbaar, van de kleur van
het frame over het materiaal van
de vloer, wanden, schuif‑ of plooi‑
ramen, tot de geïntegreerde ledver‑
lichting.

Richtprijs: 140 ‑ 485 euro incl.
btw

Richtprijs: 3.831 euro, excl. btw
en plaatsing
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LPW Ceramic Pools
www.lpw.be
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Privéstrand
Een zwembad in de tuin dient niet
alleen om baantjes te trekken, soms
wil je ook gewoon wat pootjebaden
of genieten van de zon. Daarom
introduceert LPW Ceramic Pools
La Plage, een rechthoekig zwembad
met een ʻstrandstrookʼ. Dat strand
wordt gevormd door een eerste
trede van 17 cm diep en 80 cm
breed die zich over de volledige
breedte (4 meter) van het zwembad
uitstrekt. Zo krijg je er een ideale
relaxplek bij of een geschikte plaats
om jonge kinderen aan het water
te laten wennen. Na de brede eerste
strandtrap vertrekt een gewone
trap met vier treden naar het diepe‑
re gedeelte. Natuurlijk leent het
zwembad zich nog altijd tot spor‑
tieve prestaties, dankzij zijn lengte
van 9 meter en diepte van 1,5
meter. La Plage is een monobloc‑
zwembad, uitgerust met een
Covrex‑rolluik. Het is verkrijgbaar
in drie kleuren: White, Ice Blue en
Pearl Grey.
Richtprijs: La Plage‑zwembad
met Pleasure Line‑afwerking,
Covrex Classic‑rolluik, filter‑
systeem en rand van blauwe
boordsteen: 40.500 euro, excl.
btw, incl. levering en plaatsing

Brussels Expo

27/2 > 6/3/2016
Tickets met korting
www.batibouw.be

KORTINGSBON
GELDIG VOOR 1 PERSOON

-€5

Neem deze bon mee naar de kassa en geniet van € 5 korting. Geldig voor een persoon van
zaterdag 27 februari t.e.m. zondag 06 maart 2016. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties.

Enkel geldig voor aankoop van een toegangsticket van
€ 12,50 aan de kassa.

