
Uw woning uitbreiden naar de tuin? Feesten organiseren? Een aparte plek om gasten te ontvangen? Een kantoorruimte?
Met een bijgebouw in uw tuin kan u alle kanten op. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Spelen met stijlen
Uw persoonlijke noden, stijl en verlangens qua functionaliteit koppelen we in samenspraak terug naar een origineel ontwerp.
Kwaliteit en maatwerk staan dan ook steeds centraal in de realisatie en afwerking van uw bijgebouw.
Modern design
Hout leent zich uitermate goed voor een strakke en
moderne vormgeving van uw bijgebouw. Deze
mooie, moderne bijgebouwen combineren perfect
met de nieuwste trends qua minimalistische tuinen.
Strakke tuinhuizen, guesthouses, garages of
carports tonen geslaagd in een sobere, rechtlijnige
stijl.
Engelse cottage-stijl
De landelijke bijgebouwen en de cottage-stijl liggen
dicht bij elkaar. Beide types van bijgebouwen
kenmerken zich door authenticiteit en
ambachtelijke afwerking. Specifieke kenmerken
van de Engelse cottage-stijl: verfijnde details, witte
accenten en een typische dakbedekking met bv.
Cedershingles. Perfect voor mensen die houden
van een rustieke uitstraling of een vleugje
romantiek in hun tuin willen brengen.
Natuurlijk hoeft niet elke cottage er hetzelfde uit te zien. U kan elk bijgebouw aanpassen naar uw specifieke wensen.

Poolhouse
Geniet elke dag van uw tuin of zwembad. Weer of geen weer, met een houten poolhouse zit je goed.
Vandaag de dag is een poolhouse meer dan een technische ruimte voor filters. Het is een extra leefruimte waarin je kan
ontspannen en samenkomen met familie/vrienden. Daarom hechten we naast functionaliteit ook belang aan het esthetische en
duurzame karakter van uw poolhouse.

Telkens weer uniek en op maat!
We denken met u mee en zoeken altijd naar de beste oplossing. Wij
combineren daarvoor onze ervaring en liefde voor het vak met moderne
technieken. Bovendien gebruiken we alleen de beste materialen. Met
het resultaat kunt u jaren vooruit!

Algemene schrijnwerkerij Glen Van den Broeck, dé partner voor al jouw houtprojecten.

