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Een berging voor ﬁetsen met een groen dak.
Eenvoudig in voorkomen, hoogwaardig in afwerking en
vakkundig vervaardigd door APhoutconstructies. Het
kleine volume, waarvan de achterkant de grond inloopt,
zorgt voor een bescheiden voorkomen. De toegang aan
de voorkant wordt gevormd door een grote deur waarin
verschillende ﬁetsaccessoires op geborgen kunnen
worden. Door de diepe bak voor het1230
groene dak is de
begroeiing niet beperkt tot alleen een sedumdak, ook
bijvoorbeeld kruiden
hebben hettoegang
naar hun zin. Deze
vooraanzicht
berging geeft onderdak aan VIER ﬁetsen. Andere maten
zijn mogelijk op aanvraag. Het gebruikte materiaal is
larikshout, deze inlandse hardhoutsoort is geschikt voor
onbewerkt buitengebruik. In overleg zijn ook andere
houtsoorten, bij voorkeur inlandse, mogelijk. De berging
is geconstrueerd uit kruiselings bevestigd hout met
daartussen smalle spleten. De vele kleine openingen
die hierdoor ontstaan, zorgen ervoor dat regen buiten
gehouden wordt en dat de berging tegelijk geventileerd
wordt.
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Er zijn VIER mogelijkheden op de2379
berging te bestellen.
Van zelf halen en bouwen tot volledig bezorgen en
uitlaten voeren. dakaanzicht
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bouwpakket
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• handleiding
plattegrond
• houten prefab elementen
• funderingsvoorzieningen
• stelsysteem
• scharnieren, greep en slot

C

bouwpakket + plaatsing
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1920

zelfbouw

zelfbouw

bouwpakket + groen dak

nr 30

• zoals A
• lokatie
epdm dakbedekking
• groen daksysteem
• beplanting

uitgevoerd

nr 28

€ 3.500,00

€ 2.800,00

• zoals A zonder handleiding
• levering
• grondwerk
• montage en stelwerk

D

uitgevoerd
bouwpakket + plaatsing + groen dak
• Een geplaatste berging met groendak

€ 5.100,00
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€ 5.800,00
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