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EEN GEHEEL NIEUW CONCEPT VOOR CEDAR HOUTEN
TUINKASSEN
De Alton fabriek is al sinds 1921 marktleider met onze innovatieve Cedar houten tuinkassen. Ons
iconische model voor hobbyisten, met hellende zijkanten, vormt al vele decennia de voorhoede bij
de Cedar houten tuinkassen en was bij de introductie in de jaren '50 het nieuwste van het nieuwste
wat betreft tuinkas ontwerp. Het Alton ontwerp team heeft nu al haar kennis en ervaring
gecombineerd met vele jaren feedback van onze klanten om tot een nieuw ontwerp te komen, die
onze tuinkassen klaar maken voor de 21e eeuw.Wij noemen dit model de Alton Evolution serie...

ONTWORPEN EN GEFABRICEERD IN HET VK
De Alton Evolution modellen worden geproduceerd in onze eigen fabriek in Staffordshire. Elk Cedar
houten onderdeel wordt bewerkt en gefabriceerd in onze volledig uitgeruste werkplaats. Sommige
machines in onze werkplaats worden al ruim 40 jaar gebruikt om tuinkassen mee te maken.Andere,
modernere apparatuur maakt gebruik van technieken als CNC frezen om de meest precieze resultaten te
bereiken. Door gebruik te maken van de modernste technieken en slimme ontwerptechnieken, is het ons
voor het eerst gelukt om een Cedar houten tuinkas te ontwerpen die in losse onderdelen en in dozen kan
worden ingepakt en verstuurd. Dit model is niet moeilijker op te bouwen dan de oude modellen, die al
half geassembleerd werden verstuurd met het glas al gemonteerd in de wanden.

VIER REDENEN WAAROM DE ALTON EVOLUTION MODELLEN
NOG STERKER ZIJN
MEER HOUT!

Het klinkt eenvoudig, maar het zal u verbazen hoeveel tuinkassen, zowel
Cedar houten als aluminium modellen, door de jaren heen dunner en
lichter zijn geworden om kosten te besparen. De Alton Evolution
modellen hebben dikke stijlen en onderdelen van doorgaans 44 x 44 mm.
en op sommige plaatsen zelfs van 44 x 69 mm. Hoe wij dat doen zonder
enorme prijsverhogingen? Tijdens het ontwerpproces van deze tuinkassen
hebben wij zorgvuldig het gehele proces bestudeerd, van de productie tot
aan de bezorging. Zodoende ontdekten wij dat een groot deel van de
kosten voor de tuinkas, voortkwamen uit de opslag en distributie. Dit was
erg duur vanwege de omvang van de reeds geassembleerde wanden met
het glas er al in gemonteerd. Door de Evolution modellen zo te ontwerpen dat deze in kartonnen
dozen kunnen worden verpakt net als andere tuinkassen, hebben wij enorme kostenbesparingen
weten te realiseren. En dat betekent dat u meer waar krijgt voor uw geld.

INDEKLIJSTEN SYSTEEM

De meeste houten tuinkassen maken gebruik van clips of een
groef om het glas vast te zetten.Vaak kan het glas met
gebruik van deze methoden nog iets bewegen en gaat het
glas klapperen als het waait. De Alton Evolution serie heeft
een nieuw ontwikkeld systeem, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de stevigheid van het veiligheidsglas. Het glas
wordt vastgeschroefd met Cedar houten indeklijsten en
hierdoor zit er vrijwel geen beweging meer in de tuinkas, is de kas veel sterker en zal het glas ook
niet meer klapperen.

PEN- EN GATVERBINDINGEN

De slim ontworpen pen- en
gatverbindingen die wij gebruiken bij de
Alton Evolution series maken de kas
sterker en gemakkelijker op te bouwen.

VEILIGHEIDSGLAS STANDAARD MEEGELEVERD

Het 3 mm. veiligheidsglas wat standaard wordt meegeleverd
bij de tuinkas bestaat uit grote panelen en dat maakt dat
iedere glasplaat de stucturele stevigheid van de gehele tuinkas
ten goede komt.Veiligheidsglas is 5 tot 7 maal sterker dan
gewoon tuindersglas en als u de pech heeft dat er een
glasplaat breekt, verkruimelt de glasplaat in honderden kleine
stukjes. Dit is hetzelfde als bij de zijruiten van een auto en
vermindert de kans op letsel tot een minimum.



3

1987x2606mm model met Cedar houten indeklijsten.

Dezelfde tuinkas van 1987x2606mm met optionele aluminium indeklijsten.

EVOLUTION INDEKLIJSTEN SYSTEEM
Cedar houten indeklijsten - standaard systeem

Extra optie: aluminium indeklijsten
Met behulp van de aluminium indeklijsten maakt u de Alton Evolution zo goed als onderhoudsvrij. De stijlvolle mosgroene
poedercoating past perfect bij de tuinkas, ook als deze na verloop van tijd de voor Cedar hout kenmerkende zilverachtige kleur krijgt.

Extra dikke
indeklijsten (19
mm.) voor lange
termijn
versteviging

RVS schroeven

RVS schroeven

Met lucht 
gevulde,dempende
rubberen
afdichting

Poedercoating 
in mosgroene 
kleur

Stevig 
bevestigd glas

Inclusief Cedar houten
nok bedekking

Inclusief aluminium
nokafdekking

Ronde hoeken zijn
mooi, maar zorgen
ook voor een
verbeterde
levensduur

Gehard
veiligheidsglas

Gehard
veiligheidsglas
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Waarom is Red Cedar hout het beste materiaal voor uw
tuinkas?
De volgende tekst is afkomstig van 'The Grading Rules for Exported Canadian Western Red Cedar',
gepubliceerd door 'The Pacific Lumber Inspection Bureau, Bellvue,Washington, USA'.

Western Red Cedar (Thuja plicata) 'The largest and finest of the cedars produced anywhere in the
world, the western red cedar is famed for its extraordinary durability and resistance to decay.

Western red cedar is a distinct species, possessing all the desirable qualities of the other cedars, and
additional benefits besides. It can be finished to a smooth, silky finish; it is free from pitch, it takes
and holds paints and stains excellently, and has superior gluing properties. Its colour is extremely
attractive, varying from almost pure white of the narrow sapwood to the light straw shade of dark
reddish-brown of the heartwood.

The wood of Western red cedar has a very low coefficient of expansion, so that it does not shrink,
swell or warp excessively, even when subjected to changing degrees of temperature and moisture.

It has prime insulating qualities and its pleasing aromatic odour is repellent to moths, insects and
vermin.The wood is saturated to every fibre with a natural preservative oil which renders it virtually
immune from decay and gives it extreme durability without artificial preservative treatment.'

In de jaren 70, toen de eerste aluminium tuinkassen werden gefabriceerd, was er een gedetailleerd
12 maanden durend onderzoek naar het verschil in eigenschappen tussen aluminium en Cedar
houten tuinkassen. Hieruit bleek dat de Alton tuinkas een hogere opbrengst had dan de aluminium
tuinkas. Tevens hoefde men in de Alton tuinkas minder water te geven en was er 18% minder
energie nodig om de kas te verwarmen. Ook fluctueerde de temperatuur in de Alton tuinkas een stuk
minder dan in de aluminium kas.

Dit is hoe slim ontwerp zorgt dat u minder onderhoud aan uw tuinkas zult
hebben. Door water van de bekende kwetsbare plekken weg te houden.

Overlappend glas op het dak - Door het glas over het hout te laten hangen, is het hout niet
blootgesteld aan hemelwater

Het glas dekt het hout af bij de fundering - Door dit unieke ontwerp staat het glas direct op de
metalen fundering, waardoor regenwater het hout niet zal aantasten.

Geïntegreerde goten - Beschermen de zijwanden door regenwater af te voeren.

Metalen fundering - Dit speciaal ontworpen funderingsprofiel zorgt ervoor daat het Cedar framewerk
niet op de vochtige ondergrond staat en helpt zo om houtrot te voorkomen. In tegenstelling tot andere
leveranciers zit bij alle Alton tuinkassen het funderingsprofiel standaard bij de prijs inbegrepen.

Indeklijsten - Indien u het onderhoud aan uw kas sterk wilt verminderen, adviseren wij u om de
optionele aluminium indeklijsten te kiezen. Zie ook de laatste pagina.
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Moet ik mijn tuinkas behandelen of schilderen?

Uw Alton Evolution tuinkas is gemaakt van 100% Western Red Cedar hout. De eigenschappen van dit hout
zijn op de vorige pagina uitvoerig beschreven. Dit hout is uitermate geschikt voor tuinkassen dankzij de hoge
duurzaamheid en hoge stabiliteit (weinig werking). Daarbij heeft het hout een goede structuur, een
prachtige tekening en is het makkelijk te verwerken.Western Red Cedar hout bevat natuurlijke bestanddelen
die het beschermd tegen insecten en verrotting. De aanwezigheid van deze natuurlijke bestanddelen maakt
een chemische behandeling overbodig om een duurzaam product te verkrijgen.

Hierdoor is Western Red Cedar hout een milieuvriendelijk en onderhoudsvrij product en bij uitstek geschikt
voor gebruik in de tuin. Uw Alton Evolution tuinkas wordt in de fabriek behandeld met een helder
conserveringsmiddel. Dit conserveringsmiddel verandert niets aan het uiterlijk van het hout maar
beschermd wel tegen vlekvorming en verhoogt de levensduur van het hout. Het hout van de Alton
tuinkassen blijft lang goed en veel klanten hebben hun tuinkas al ruim dertig jaar in de tuin staan. U hoeft
uw tuinkas dus niet te behandelen of schilderen, het hout blijft gewoon goed zoals het vanuit de fabriek
wordt geleverd en zal na verloop van tijd de voor Cedar hout kenmerkende zilverachtige gloed ontwikkelen.

Het is dus niet nodig om uw Alton tuinkas te behandelen, maar het kan natuurlijk wel. Als u wilt
voorkomen dat de kas na een jaar of twee de zilverachtige gloed ontwikkeld, kunt u deze behandelen
met bijvoorbeeld een gekleurde beits. Dankzij de manier van inpakken en verzenden is het
gemakkelijk om dit te doen voordat de kas wordt opgebouwd. Dan kunt u namelijk alle losse
onderdelen behandelen voordat deze in elkaar worden gezet.

Bij de behandeling die het Cedar hout in de fabriek krijgt, wordt helder Barrettine
conserveringsmiddel gebruikt. Dit middel is niet nodig om het hout te beschermen tegen houtrot
maar helpt wel om het hout door de jaren heen gelijkmatig te laten kleuren. Zo ontstaat de
prachtige zilverachtige gloed gelijkmatig, die zo karakteriserend is voor Cedar hout en wordt
vlekvorming gereduceerd tot een minimum.

Het enige onderhoud wat echt wordt aangeraden voor uw Alton tuinkas is het jaarlijks schoonmaken
van de kas. Als u rond januari of februari het vuil van het hout en de beglazing haalt is uw tuinkas
klaar voor het voorjaar en het begin van het seizoen. Zo bevordert u ook de levensduur van de kas.

U krijgt 10 jaar garantie op het frame tegen houtrot - hier hoeft u verder geen behadeling voor te
geven of iets voor te doen, behalve zoals gezegd eens per jaar de tuinkas schoon te maken.
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Overige eigenschappen van de Alton Evolution modellen die rot helpen
voorkomen en de kas onderhoudsvriendelijk maken:
Metalen fundering

Deze zorgt dat het hout boven de
fundering uitkomt en zo niet onder
water komt te staan. Door dit
unieke ontwerp staat het glas
direct op de metalen fundering,
waardoor regenwater het hout niet
zal aantasten. Dit is bij andere
houten tuinkassen een bekende
plek waar vaak rot optreedt. De metalen fundering wordt standaard
meegeleverd bij alle modellen, ongeacht welke indeklijsten u kiest.

Overhangend glas bij de dakranden

Door dit ontwerp stroomt het regenwater direct in het
afwateringssysteem. Dit zorgt er, net als bij de fundering,
ook weer voor dat water niet direct over het hout stroomt.

Zo wordt wederom een plek weggenomen waar bij
houten tuinkassen mogelijk rot optreedt. Dit overlappend
glas is standaard op ieder model, ongeacht welke
indeklijsten u kiest.

Regenpijpen

Deze voeren het
water af en u kunt
hier eventueel een
regenton onder
zetten. De
regenpijpen
worden standaard
meegeleverd op
ieder model,
ongeacht welke
indeklijsten u kiest.

Aluminium scharnieren

Degelijk ontworpen scharnieren voor de ramen.

Dakramen
Ieder model heeft ruim voldoende
dakramen en voor ieder dakraam
worden automatische

raamopeners meegeleverd. Deze slimme apparaten zetten uit als het warm wordt
in de kas en zullen zo uw raam automatisch openen. U kunt ze zelf instellen zodat
u een perfecte omgeving kunt creëren voor uw planten. U heeft hiervoor geen stroom nodig.

Lamellenramen

De Alton Evolution tuinkas heeft, afhankelijk van de grootte, ook één of
meedere lamellenramen. Deze werken goed samen met de opslaande
dakramen.Als de dakramen openen en de warme lucht afvoeren, zal de
tuinkas door de lamellenramen verse lucht aanzuigen. De lamellenramen
kunnen geplaats worden waar u wilt, onderin de tuinkas of iets hoger en aan
beide zijkanten of in de achterwand. De lamellenramen worden standaard
met de hand bediend, optionele automatische openers zijn leverbaar.

Hoge goot- en nokhoogte

De hoge goothoogte van 170 cm. van de Alton Evolution modellen is voortreffelijk
en tot wel 45 cm. hoger dan andere tuinkassen. De extra hoogte heeft een aantal
voordelen: een groter volume in de kas betekent een stabielere omgeving voor uw
planten. U heeft meer hoofdruimte om te werken en te bewegen en u heeft
voldoende ruimte om een opbergplank op hoogte te plaatsen.

Makkelijk toegankelijke deuren met lage drempel

Het unieke Alton Evolution deur systeem heeft een lage instap. Door
deze populaire eigenschap heeft u, in tegenstelling tot de meeste andere
tuinkassen, geen hoge instap bij de deur. De modellen van 262 cm. en
breeder zijn voorzien van een dubbele deur van 121 cm. breed, waardoor
u ook toegang heeft met een kruiwagen of rolstoel.

Te verlengen tot iedere lengte

Bent u op zoek naar een grote tuinkas? Dan raden wij de modellen van 262, 325 en 388cm. aan.
Deze kunt u verlengen tot iedere gewenste lengte, met stappen van 61cm.

Scheidingswand

Bij de bredere modellen kunt u ervoor kiezen om een scheidingswand te plaatsen, met schuifdeur. Zo
kunt u twee gescheiden klimaten creëren, om bijvoorbeeld een gedeelte vorstvrij te houden in de
winter of planten op te kweken in de lente. U kunt de scheidingswand plaatsen waar u wilt, met
uitzondering van het scharnierpunt van een verlenging.



Hoge goothoogte
De hoge goothoogte zorgt voor voldoende
hoofdruimte en u heeft voldoende ruimte om
een opbergplank op hoogte te plaatsen.

Frame
Het frame is
gemaakt van
Canadees Westers
Red Cedar hout,
wat extreem veel 
natuurlijke 
conserverende  olieën 
bevat. Zelfs zonder 
verdere behandeling is 
dit hout vrijwel 
immuun voor verrotting.

Instap met lage drempel
De speciaal ontworpen aluminium deurgeleider met lage instap, zorgt voor een gemakkelijke toegang zonder
drempel. De modellen van 1680 en 1987mm. breed hebben een enkele deur, de bredere modellen een dubbele deur.

Metalen
fundering
De metalen
fundering,
standaard
meegeleverd bij alle modellen, zorgt
dat het hout boven de fundering
uitkomt en niet onder water komt te
staan en condenswater het hout niet
zal aantasten.

De evolutie van een geheel nieuw concept in Cedar houten tuinkassen
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Lamellenramen
De lamellenramen
zuigen koele verse
lucht aan en verlagen
het risico op
ongedierte,
schimmels en
ziektes.

Nokafwerking
De nok wordt standaard geleverd met een
aluminium nokprofiel en afgewerkt met fraaie
uieinden en het logo uit gegoten aluminium.

Automatische raamopeners
Standaard meegeleverd voor ieder
dakraam. Zij openen de ramen van de
opwarmende tuinkas om uw planten
te beschermen tegen oververhitting.

Gehard veiligheidsglas 
De volledige tuinkas is voorzien
van gehard veiligheidsglas, wat de
kas sterker en veiliger maakt. De
glasplaten zijn vervaardigd uit 1

geheel, wat veel mooier is dan de ouderwetse
overlappende glasplaten.

Indeklijsten
Het getoonde model is 
uitgerust met de optionele
aluminium indeklijsten. Met dit
systeem is er zeer weinig Cedar

hout directblootgesteld aan de elementen.

Regenpijp systeem
Het systeem is inclusief twee
aluminium goten over de volledige
lengte van de zijkanten en twee
regenpijpen. Zo houdt u regenwater

niet alleen weg bij de zijkant van uw tuinkas, maar
kunt u het ook opvangen in een regenton.



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

VIJF
1680 mm breed

Afmetingen
A = 1680mm (5’6")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2160mm (7’1")
E = 560mm (22")
F = 1800mm (5’11”)

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1346mm 4132 1977mm 4133 2606mm 4134 3236mm 4135 3866mm 4136

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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Nominale lengte 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9"
Eigenlijke lengte (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Twee Drie Vier

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Eén Twee Twee  

Prijs tuinkas €3726 €4145 €4791 €5391 €5990

Aluminium werktafel mosgroen 508mm €291 €374 €456 €527 €606

Aluminium opbergplank mosgroen 305cm €284 €347 €407 €473 €531

Aluminium indeklijsten mosgroen €287 €324 €389 €455 €522

4132 4133 4134 41364135Product Code

ALTON VIJF

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame



Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 168cm
breed. Met 508mm breedte past de tafel perfect aan een
zijwand naast de deur. De mosgroene poedercoating past goed
bij de natuurlijke kleur van het hout. Een ideale combinatie is te
maken met een opbergplank erboven, waardoor u de andere
zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met

Cedar houten indeklijsten om het glas vast te zetten. De

aluminium indeklijsten zijn een extra optie waarmee u de kas

zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De aluminium

indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Lamellenraam - zie tabel voor aantallen Interne rolgordijnen voor dak of zijwand, per sectie van 61cm €204 Overlappend glas op het dak om houtrot te voorkomen
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Alton Evolution van 1680x1977mm met aluminium indeklijsten



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

ZES
1987mm breed

Afmetingen
A = 1987mm (6’6")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2330mm (7’4")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Nominale lengte 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9"
Eigenlijke lengte (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Twee Drie Vier

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Eén Twee Twee

Prijs tuinkas €3981 €4409 €5082 €5687 €6297

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €324 €414 €513 €606 €765

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €284 €347 €407 €473 €531

Aluminium indeklijsten mosgroen €320 €368 €446 €525 €600

4137 4138 4139 41414140Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1346mm 4137 1977mm 4138 2606mm 4139 3236mm 4140 3866mm 4141

Toughened Glass Frame Guarantee
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Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

ALTON ZES

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)
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Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 168cm
breed. Met 508mm breedte past de tafel perfect aan een
zijwand naast de deur. De mosgroene poedercoating past goed
bij de natuurlijke kleur van het hout. Een ideale combinatie is te
maken met een opbergplank erboven, waardoor u de andere
zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met

Cedar houten indeklijsten om het glas vast te zetten. De

aluminium indeklijsten zijn een extra optie waarmee u de kas

zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De aluminium

indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Lamellenraam - zie tabel voor aantallen Interne rolgordijnen voor dak of zijwand, per sectie van 61cm €204 Overlappend glas op het dak om houtrot te voorkomen

Alton Evolution van 1987x2606mm met Cedar houten indeklijsten



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

ACHT
2617mm breed

Afmetingen
A = 2617mm (8’7")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2390mm (8’)
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Interne scheidingswand met deur €2556
(Op de scheidingswand alleen houten
indeklijsten)

Nominale lengte 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Twee Drie Vier Twee  

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Twee Twee Twee Twee  

Prijs tuinkas €5175 €5966 €6582 €7043 €2996

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €393 €471 €548 €617 €324

4146 4147 4148 N/A4149Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1977mm 4146 2606mm 4147 3236mm 4148 3866mm 4149 4497mm 4150 5126mm 4151 5756mm 4152 6386mm 4153

Toughened Glass Frame Guarantee
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ALTON ACHT

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Dubbele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame
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Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 168cm
breed. Met 508mm breedte past de tafel perfect aan een
zijwand naast de deur. De mosgroene poedercoating past goed
bij de natuurlijke kleur van het hout. Een ideale combinatie is te
maken met een opbergplank erboven, waardoor u de andere
zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met

Cedar houten indeklijsten om het glas vast te zetten. De

aluminium indeklijsten zijn een extra optie waarmee u de kas

zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De aluminium

indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Voeg een interne scheidingswand toe met een enkele deur Interne rolgordijnen voor dak of zijwand, per sectie van 61cm €204 Overlappend glas op het dak om houtrot te voorkomen

EVO 8 (2617x1977) inclusief aluminium deklijsten, werktafels en opbergplanken



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Dubbele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

TIEN
3247mm breed

Afmetingen
A = 3247mm (10’8")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2510mm (8’3")
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Interne scheidingswand met deur €2556
(Op de scheidingswand alleen houten
indeklijsten)

Nominale lengte 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Twee Drie Vier Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Twee Twee Twee Twee

Prijs tuinkas €6879 €7889 €8709 €9312 €3966

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €417 €513 €603 €693 €345

4154 4155 4156 N/A4157Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Toughened Glass Frame Guarantee
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ALTON TIEN

1977mm 4154 2606mm 4155 3236mm 4156 3866mm 4157 4497mm 4158 5126mm 4159 5756mm 4160 6386mm 4161

Scheidingswand met dubbele schuifdeur

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)
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Alton Evolution van 3247x3866mm met werktafel en opbergplank

Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 168cm
breed. Met 508mm breedte past de tafel perfect aan een
zijwand naast de deur. De mosgroene poedercoating past goed
bij de natuurlijke kleur van het hout. Een ideale combinatie is te
maken met een opbergplank erboven, waardoor u de andere
zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met

Cedar houten indeklijsten om het glas vast te zetten. De

aluminium indeklijsten zijn een extra optie waarmee u de kas

zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De aluminium

indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Lamellenraam - zie tabel voor aantallen Interne rolgordijnen voor dak of zijwand, per sectie van 61cm €204 Overlappend glas op het dak om houtrot te voorkomen



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Dubbele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

TWAALF
3877mm breed

Afmetingen
A = 3877mm (12’9")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2650mm (8’8")
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Interne scheidingswand met deur €3249
(Op de scheidingswand alleen houten
indeklijsten)

Nominale lengte 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Twee Drie Vier Twee 

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Twee Twee Twee Twee 

Prijs tuinkas €7899 €9075 €10026 €10721 €4443

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €483 €587 €693 €797 €393

4167 4168 4169 N/A4183Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1977mm 4167 2606mm 4168 3236mm 4169 3866mm 4183 4497mm 4170 5126mm 4171 5756mm 4172 6386mm 4173

Toughened Glass Frame Guarantee
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ALTON TWELVE

Model twaalf heeft extra ondersteunende balken

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)
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Alton Evolution 388 x 450cm (388 x 198cm met verlenging 388 x 252cm)

Lamellenraam - zie tabel voor aantallen Interne rolgordijnen voor dak of zijwand, per sectie van 61cm €204 Overlappend glas op het dak om houtrot te voorkomen

Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 168cm
breed. Met 508mm breedte past de tafel perfect aan een
zijwand naast de deur. De mosgroene poedercoating past goed
bij de natuurlijke kleur van het hout. Een ideale combinatie is te
maken met een opbergplank erboven, waardoor u de andere
zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met

Cedar houten indeklijsten om het glas vast te zetten. De

aluminium indeklijsten zijn een extra optie waarmee u de kas

zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De aluminium

indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

VIER-LT
1330mm breed

Afmetingen
A = 1330mm (4'4")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D = 2400mm (7'11")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Extra deur aan andere zijde €1022

Nominale lengte 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Eén Twee Twee Eén

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Eén Twee Twee Eén

Prijs tuinkas €4031 €4293 €4539 €5148 €5468 €2265

Aluminium werktafel mosgroen 508mm €324 €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €284 €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €287 €330 €399 €471 €542 €399

5518 5519 5520 N/A55225521Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1346mm 5518 1977mm 5519 2606mm 5520 3236mm 5521 3866mm 5522

Toughened Glass Frame Guarantee
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ALTON VIER-LT

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Lamellenramen standaard inbegrpen
(zie tabel voor aantal)

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

ZES-LT
1960mm breed

Afmetingen
A = 1960mm (6’6")
B = Zie tabel
C = 1700mm (5’7")
D= 2700mm (8'10")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Extra deur aan andere zijde €1022

Nominale lengte 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Eén Twee Twee Eén

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Eén Twee Twee Eén

Prijs tuinkas €4499 €4898 €5294 €6051 €6449 €2514

Aluminium werktafel mosgroen 508mm €324 €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €284 €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €330 €384 €465 €546 €629 €399

5385 5386 5387 N/A54035388Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1346mm 5385 1977mm 5386 2606mm 5387 3236mm 5388 3866mm 5403

Toughened Glass Frame Guarantee
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Aanbevolen werktafels en opbergplanken

Deze nieuwe werktafel is ideaal voor de tuinkas van 1987mm breed. Met
635mm breedte past de tafel perfect aan een zijwand naast de deur. De
mosgroene poedercoating past goed bij de natuurlijke kleur van het hout.
Een ideale combinatie is te maken met een opbergplank erboven,
waardoor u de andere zijkant vrij houdt voor bijvoorbeeld tomatenplanten.

ALTON ZES-LT

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame



Specificaties

Deze mooie combinatie van werkplaats en tuinkas geeft u praktisch gemak op een
ruimtebesparende manier.

FUSION 8
2684mm Gecombineerde werkplaats & tuinkas Afmetingen

A = 2684mm (8'10")
B = Zie tabel
C = 2050mm 6'8"
D = 2443mm (8')
E = 806mm (2'8")
F = 1847mm (6'1")
G = 1890mm (6'2")
H = 560mm (22")
J = 1354mm (4'5")
K = 1330mm (4'4")
L = 1700mm (5'7")

Opties

Schuifdeur van werkplaats naar tuinkas €599
Automatische lamellenopener €77
Extra ruit aan achterzijde werkplaats €77

Cedar houten
deklijsten

Optionele alu
deklijsten

Optionele schuifdeur tussen
werkplaats en kas €831

Werkplaatsdeur afsluitbaar

Hoge kwaliteit deurscharnier

Automatische raamopener
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ALTON FUSION 8

Werktafel

Houten werktafel over de gehele
lengte van de werkplaats. Ideale
werkhoogte van 900mm en
466mm diep.

Nominale lengte 6'5" 8'6" 10'7" 12'8"
Eigenlijke lengte (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Twee Twee

Grote platen gehad veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Twee Twee

Werkplaats met Cedar bekleding en Redwood frame ✓ ✓ ✓ ✓

Robuuste werkplaatsvloer (21mm dik) ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal ramen in werkplaats Eén Twee Twee Twee

Ramen in de tussenwand van werkplaats en kas ✓ ✓ ✓ ✓

Combinatieprijs €9434 €10310 €11781 €12969

Tuinkas opties

Aluminium werktafel mosgroen €414 €513 €606 €765

Aluminium opbergplank mosgroen €347 €407 €473 €531

Aluminium indeklijsten mosgroen €330 €399 €471 €542

Werkplaats opties

Werktafel 466 mm €194 €228 €266 €303

7948/7949 7950/7951 7952/7953 7954/7955Productcode werkplaats links / rechts

• Bespaar ruimte met een gecombineerde werkplaats & kas

• Hoge goten aan de werkplaats & kas

• Werkplaatsdeur met slot

• Grote ruiten aan zijkant werkplaats en bovenaan de tussenwand

• Werkplaats met Cedar bekleding en tuinkas met Cedar frame en veiligheidsglas

• Robuuste houten vloer (21 mm dik)

• Enkele schuifdeur aan tuinkas

• Werktafel optioneel - Bitumen dakbedekking werkplaats

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Toughened Glass Frame Guarantee
Voorbeeld met werkplaats aan de linkerkant

Hoge ramen in de werkplaats voor veel licht

Voorbeeld met werkplaats aan de rechterkant

Schuifdeur kan vergrendeld worden



Werktafel

Houten werktafel over de gehele
lengte van de werkplaats. Ideale
werkhoogte van 900mm en
466mm diep.
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ALTON FUSION 10

Specificaties

Deze mooie combinatie van werkplaats en tuinkas geeft u praktisch gemak op een
ruimtebesparende manier.

FUSION 10
3314mm Gecombineerde werkplaats & tuinkas Afmetingen

A = 3314mm (10'11")
B = Zie tabel
C = 2050mm 6'8"
D = 2443mm (8')
E = 806mm (2'8")
F = 1847mm (6'1")
G = 1890mm (6'2")
H = 560mm (22")
J = 1984mm (6'6")
K = 1330mm (4'4")
L = 1700mm (5'7")

Opties

Schuifdeur van werkplaats naar tuinkas €599
Automatische lamellenopener €77
Extra ruit aan achterzijde werkplaats €77

Nominale lengte 6'5" 8'6" 10'7" 12'8"
Eigenlijke lengte (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Twee Twee

Grote platen gehad veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Twee Twee

Werkplaats met Cedar bekleding en Redwood frame ✓ ✓ ✓ ✓

Robuuste werkplaatsvloer (21mm dik) ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal ramen in werkplaats Eén Twee Twee Twee

Ramen in de tussenwand van werkplaats en kas ✓ ✓ ✓ ✓

Combinatieprijs  €8510 €9272 €10651 €11796

Tuinkas opties

Aluminium werktafel mosgroen €414 €513 €606 €765

Aluminium opbergplank mosgroen €347 €407 €473 €531

Aluminium indeklijsten mosgroen €330 €399 €471 €542

Werkplaats opties

Werktafel 466 mm €194 €228 €266 €303

7962/7963 7960/7961 7956/7957 7958/7959Productcode werkplaats links / rechts

• Bespaar ruimte met een gecombineerde werkplaats & kas

• Hoge goten aan de werkplaats & kas

• Werkplaatsdeur met slot

• Grote ruiten aan zijkant werkplaats en bovenaan de tussenwand

• Werkplaats met Cedar bekleding en tuinkas met Cedar frame en veiligheidsglas

• Robuuste houten vloer (21 mm dik)

• Enkele schuifdeur aan tuinkas

• Werktafel optioneel - Bitumen dakbedekking werkplaats

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Toughened Glass Frame Guarantee
Voorbeeld met werkplaats aan de linkerkant

Hoge ramen in de werkplaats voor veel licht

Voorbeeld met werkplaats aan de rechterkant

Schuifdeur kan vergrendeld worden
Cedar houten

deklijsten
Optionele alu

deklijsten

Optionele schuifdeur tussen
werkplaats en kas €831

Werkplaatsdeur afsluitbaar

Hoge kwaliteit deurscharnier

Automatische raamopener
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Kenmerken van deze koude bak

• Gehard glas, ook wel veiligheidsglas genoemd

• Metalen fundering in Mosgroen

• 2 deksels met scharnieren en schuifmogelijkheid

• Frame gemaakt van Western Red Ceder

• Houten panelen aan de zijkant is optioneel

Afmetingen A = 645mm B = 1348mm C = 479mm D = 623mm

Made in the United Kingdom
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Koude bakken
Deze Alton Evolution koude bakken zijn gemaakt van dezelfde sterke stijve houten profielen als de
Evolution tuinkassen. De bak kan geopend worden aan de bovenzijde, u kunt het deksel optillen maar
ook naar de zijkant schuiven!

Aluminium deklijsten

Standaard worden deze koude
bakken met houten indeklijsten
geleverd.
Ook heeft u de mogelijkheid om
te kiezen voor de aluminium
indeklijsten welke minder
onderhoud vereisen. Met de
aluminium indeklijsten behoud u
wel de houten uitstraling maar
kunt u vrijwel onderhoudsvrij
genieten van uw koude bak! De
poedercoating van de aluminium
indeklijsten is van hoge kwaliteit
en de kleur is net als bij de
tuinkassen Mosgroen.

645mm x 1348mm koude bak met red ceder indeklijsten van 
€1317 - voor €870
645mm x  1348mm koude bak met aluminium indeklijsten van
€1398 - voor €912

Red Ceder
panelen

U heeft ook de
mogelijkheid om
tegen meerprijs te
kiezen voor de Red
Ceder panelen aan
de zijkanten in
plaats van glas. Let
wel op dat u dan
iets minder licht in
de bak krijgt. Indien
u voor houten
panelen kiest, is de
optie “aluminium
indeklijsten” niet
meer mogelijk.

Houten panelen aan de zijkanten optioneel €422



Octagonal Greenhouses
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Wordt deze Alton Octagonal het middelpunt
van uw tuin
De Alton Octagonal serie brengt een stijlvolle elegante uitstraling in uw tuin waarbij
praktisch tuinieren als uitgangspunt is genomen. U kunt kiezen uit verschillende
maten waarbij de grotere modellen een aantrekkelijke dakvorm hebben.

Alle maten kunnen zowel in de hoek van de tuin geplaatst worden om plaats te
besparen maar ook als middelpunt van (een deel) van de tuin..

• Alle kenmerken van deze kas zijn al eerder beschreven in de brochure, inclusief 
de mogelijkheid om aluminium indeklijsten te kiezen.

• Aluminium goten met een regenpijp

• De lamellenramen zorgen voor optimale ventilatie

• Een openslaande deur en lage drempel

• De optionele tafels en opbergplanken passen naadloos in de kas en zorgen voor 
ene zeer efficiente inrcihting en optimale gebruikerservaring

• Het hele gebouw staat op een metalen plint zodat het hout niet op de vochtige
ondergrond komt te staan.

• Verkrijgbaar in diverse maten.



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

8978

OCTAGONAL 6x6
1989 x 1989mm

Afmetingen
A = 1989mm (6'6")
B = 1989mm (6'6")
C = 1884mm (6'2")
D = 2500mm (8'2")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')

Opties

Lamellenramen
(Lamellenraam in houten paneel) €383

Lamellenraam in glas €383

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Nominale lengte 6'6"
Eigenlijke lengte (B) 1989mm

Aantal dakramen (automatisch) Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓

Aantal lamellenramen Twee

Prijs tuinkas €5582

Alu werktafel rondom €765
Alu opbergplank twee zijden €279
Alu opbergplank midden achter €128
Alu indeklijsten i.p.v. hout €254

8978Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Lamellenramen standaard inbegrpen
(zie tabel voor aantal)

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee

26

ALTON OCTAGONAL 6x6

Upgrade naar aluminium indeklijsten

Evolution modellen zijn standaard uitgerust met Cedar houten

indeklijsten om het glas te bevestigen. U kunt dit upgraden naar

aluminium indeklijsten met een mosgroene poedercoating.Dit

maakt uw tuinkas zo goed als onderhoudsvrij.

Afsluitbare deur

Aluminium werktafel aan twee zijdes en achterkant in poedercoating

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief dakramen (zie tabel)
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame



Nominale lengte 8'6"
Eigenlijke lengte (B) 2600mm

Aantal dakramen (automatisch) Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓

Aantal lamellenramen Twee

Prijs tuinkas €7256

Alu werktafel rondom €929
Alu opbergplank twee zijden €279
Alu opbergplank midden achter €194
Alu indeklijsten i.p.v. hout €306

8979Product Code

Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

8979

OCTAGONAL 6x9
1989 x 2800mm

Afmetingen
A = 2800mm (9'2")
B = 1989mm (6'6")
C = 1884mm (6'2")
D = 2495mm (8'2")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Toughened Glass Frame Guarantee

ALTON OCTAGONAL 6x9

Upgrade naar aluminium indeklijsten

Evolution modellen zijn standaard uitgerust met Cedar houten

indeklijsten om het glas te bevestigen. U kunt dit upgraden naar

aluminium indeklijsten met een mosgroene poedercoating.Dit

maakt uw tuinkas zo goed als onderhoudsvrij.

Aluminium werktafel aan twee zijdes en achterkant in poedercoating
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Afsluitbare deur

Opties

Lamellenramen
(Lamellenraam in houten paneel) €383
Lamellenraam in glas €383
Automatische lamellenopener €101
Dubbele deur €927

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Lamellenramen standaard inbegrpen
(zie tabel voor aantal)

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief dakramen (zie tabel)
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame



Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

8980
• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief dakramen (zie tabel)
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

Opties

Lamellenramen
(Lamellenraam in houten paneel) €383
Lamellenraam in glas €383
Automatische lamellenopener €101
Dubbele deur €927

Nominale lengte 9'2"
Eigenlijke lengte (B) 2800mm

Aantal automatische raamopeners Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓

Aantal lamellenramen Twee

Prijs tuinkas €8372

Werktafel aan beide zijden en achterkant €1161
Opbergplank aan twee zijden €434
Hoge opbergplank achterkant €194
Upgrade naar aluminium deklijsten €449

8980Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Toughened Glass Frame Guarantee
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ALTON OCTAGONAL 9x9

Upgrade naar aluminium indeklijsten

Evolution modellen zijn standaard uitgerust met Cedar houten

indeklijsten om het glas te bevestigen. U kunt dit upgraden naar

aluminium indeklijsten met een mosgroene poedercoating.Dit

maakt uw tuinkas zo goed als onderhoudsvrij.

Afsluitbare deur

Aluminium werktafel aan twee zijdes en achterkant in poedercoating

OCTAGONAL 9x9
2800 x 2800mm

Afmetingen
A = 2800mm (9'2")
B = 2800mm (9'2")
C = 1884mm (6'2")
D = 2948mm (9'8")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')

Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeem

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Lamellenramen standaard inbegrpen
(zie tabel voor aantal)



Nominale lengte 12'10"
Eigenlijke lengte (B) 3611mm

Aantal automatische raamopeners Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓

Aantal lamellenramen Twee

Prijs tuinkas €10605

Werktafel aan beide zijden en achterkant €1392
Opbergplank aan twee zijden €434
Hoge opbergplank achterkant €254
Upgrade naar aluminium deklijsten €509

8981Product Code

Afsluitbare deur

Specificaties

• Hoge goothoogte  • Veiligheidsglas  • Cedar houten indeklijsten  
• Goten en regenpijpen  • Automatische raamopeners  • Lage instap zonder drempel

8981
• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Enkele schuifdeur
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief dakramen (zie tabel)
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

OCTAGONAL 9x12
2800mm x 3611mm

Afmetingen
A = 3611mm (11'10")
B = 2800mm (9'2")
C = 1884mm (6'2")
D = 2948mm (9'8")
E = 1460mm (4'9")
F = 1810mm (6')

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW
Metalen fundering Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee

ALTON OCTAGONAL 9x12

Upgrade naar aluminium indeklijsten

Evolution modellen zijn standaard uitgerust met Cedar houten

indeklijsten om het glas te bevestigen. U kunt dit upgraden naar

aluminium indeklijsten met een mosgroene poedercoating.Dit

maakt uw tuinkas zo goed als onderhoudsvrij.

Aluminium werktafel aan twee zijdes en achterkant in poedercoating
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Opties

Lamellenramen
(Lamellenraam in houten paneel) €383

Lamellenraam in glas €383

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Lamellenramen standaard inbegrpen
(zie tabel voor aantal)
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Plaats een ware blikvanger in uw tuin: de
Evolution Victorian
De Alton Victorian serie is een prachtige nieuwe serie die op een slimme manier
de voordelen van moderne ontwerptechnieken combineert met het kenmerkende
Victoriaanse uiterlijk. U kunt kiezen uit drie stijlen: volledig glas tot aan de grond,
houten schopplaten of een opgemetselde muur.Verder kunt u kiezen uit drie
verschillende breedtes die leverbaar zijn in vrijwel iedere lengte. Deze kas wordt
gebouwd om lang mee te gaan en zal een ware blikvanger zijn in uw tuin.

• Gemaakt van dik hout, het gehele dak is bijvoorbeeld 44 x 69mm

• 45 graden hellend dak geeft meer hoogte en Victoriaanse stijl

• Scharnierdeur met lage drempel

• Verbindingen van gegoten aluminium in Victoriaanse stijl bij de goten en in de 
nok (mosgroen)

• Alle eigenschappen van de Alton Evolution modellen zoals eerder beschreven in 
deze brochure, inclusief de optie om aluminium indeklijsten te kiezen.

• Een nieuwe goot, ook in Victoriaanse stijl.

• Nok van gegoten aluminium met eindstuk, voorzien van Alton logo.

• Standaard gegoten eindstukken

• Optionele sierkam van gegoten aluminium (mosgroen)

• Aluminium nokbescherming op alle modellen (standaard, ook bij Cedar houten 
indeklijsten)

• Verkrijgbaar in drie breedtes: 190, 265 en 338cm en in vrijwel iedere lengte.

• Verkrijgbaar met glas tot de grond (GG), houten schopplaten (HS) of 
opgemetselde muur (OM)

• Geleverd in platte kartonnen dozen, als zelfbouwpakket.Vraag naar de 
mogelijkheden voor de opbouwservice

• Goede ventilatie standaard inbegrepen - automatische raamopeners en 
lamellenramen(handbediend)
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Specificaties

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Brede enkele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

DENSTONE HB
1901mm breed

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Nominale lengte 4'4" 6'5" 8'5" 10'6" 12'7"
Eigenlijke lengte (B) 1326mm 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Eén Twee Drie Vier

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Eén Twee Twee

Prijs tuinkas €7236 €8180 €9408 €10742 €11840

Aluminium werktafel mosgroen 505mm €291 €374 €456 €527 €606

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €284 €347 €407 €473 €531

Aluminium indeklijsten mosgroen €320 €368 €446 €525 €584

Victoriaanse sierkam (mosgroen) €402 €468 €534 €611 €714

4843 4871 4863 48734872Product Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1326mm 4843 1956mm 4871 2586mm 4863 3216mm 4872 3846mm 4873

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

Dak verbindingen Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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VICTORIAN DENSTONE HB
(Houten Schopplaten)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Afmetingen
A = 1901mm  (6'2")
B = Zie tabel
C = 1708mm (5'7")
D = 2695mm (8'10")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")

• Hoge goothoogte • Veiligheidsglas • Cedar houten indeklijsten • Goten en regenpijpen
• Automatische raamopeners • Lage instap zonder drempel • Gegoten aluminium verbindingen
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ETON DW (opgemetselde muur)

1901mm breed

Het model Eton OM heeft een opgemetselde muur van 750 mm.
De afmetingen en prijzen die vermeld staan op de vorige pagina
zijn hetzelfde voor deze kas. Begin alstublieft pas met het bouwen
van de muur als u de officiële bouwtekeningen heeft.

SMALLWOOD GG (glas tot aan de grond)

1901mm breed

Bij dit model kunt u ook kiezen voor volledig glas tot aan de

grond. Dit model heet Smallwood GG en deze laat meer licht

binnen voor de planten en heeft uiteraard minder hout

blootgesteld aan de elementen.

Standaard lamellenramen (aantal zie tabel)

RVS scharnieren

Standaard deur met slot

Smallwood met optionele werktafel en opbergplank



Specificaties

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Brede enkele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

DURHAM HB
2259mm breed

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Nominale lengte 8'5" 12'5" 16'8" 20'10" 4'2" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 2566mm 3827mm 5087mm 6347mm 1262mm

Aantal dakramen (automatisch) Twee Vier Vijf Zes Eén

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Twee Twee Vier Vier Eén

Prijs tuinkas €13497 €15932 €19071 €22212 €3140

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €564 €765 €1023 €1283 €258

Aluminium werktafel mosgroen 505mm €456 €606 €911 €1059 €228

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €407 €531 €813 €939 €204

Aluminium indeklijsten mosgroen €630 €786 €924 €1082 €149

Victoriaanse sierkam (mosgroen) €977 €1199 €1574 €1799 €297

9638 9593 9639 9640 N/AProduct Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

Dak verbindingen Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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VICTORIAN DURHAM HB
(Houten Schopplaten)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Afmetingen
A = Zie tabel
B = 2259mm (7'5")
C = 1708mm (5'7")
D = 2695mm (8'10")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")
G = 1902mm (6'2")
H = 1902mm (6'2")
J = 2695mm (8'10")

2566mm 9638 3827mm 9593 5087mm 9639 6347mm 9640

Wanneer u een extra deur plaatst krijgt u de 505mm diepe werktafel i.p.v. de 635mm diepe versie.

• Hoge goothoogte • Veiligheidsglas • Cedar houten indeklijsten • Goten en regenpijpen
• Automatische raamopeners • Lage instap zonder drempel • Gegoten aluminium verbindingen



Alton Durham 2259x3827mm met aluminium deklijsten
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EWELL DW (opgemetselde muur)

2255mm breed

Het model Ewell DW heeft een opgemetselde muur van 750 mm.

De afmetingen en prijzen die vermeld staan op de vorige pagina

zijn hetzelfde voor deze kas. Begin alstublieft pas met het bouwen

van de muur als u de officiële bouwtekeningen heeft.

Lamellenramen standaard inbegrepen (zie tabel voor aantallen) Verbindingen van gegoten aluminium in Victoriaanse stijl Standaard deur met slot



Specificaties

CHELTENHAM HB
2650mm breed

Nominale lengte 6'5" 8'5" 10'6" 12'7" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Twee Drie Vier Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Twee Twee Twee

Prijs tuinkas €9381 €10821 €12068 €13310 €6282

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €368 €446 €525 €593 €297

Victoriaanse sierkam (mosgroen) €368 €446 €525 €593 €297

4772 4773 4673 4777 N/AProduct Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

1956mm 4772 2586mm 4773 3216mm 4673

Dak verbindingen Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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VICTORIAN CHELTENHAM HB
(Houten Schopplaten)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Afmetingen
A = 2650mm (8'8")
B = Zie tabel
C = 1708mm (5'7")
D = 3070mm (10')
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")

3846mm 4777

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

• Hoge goothoogte • Veiligheidsglas • Cedar houten indeklijsten • Goten en regenpijpen
• Automatische raamopeners • Lage instap zonder drempel • Gegoten aluminium verbindingen

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Brede enkele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame
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ELLESMERE DW (opgemetselde muur)

2650mm breed

Het model Ellesmere OM heeft een opgemetselde muur van 750

mm. De afmetingen en prijzen die vermeld staan op de vorige

pagina zijn hetzelfde voor deze kas. Begin alstublieft pas met het

bouwen van de muur als u de officiële bouwtekeningen heeft.

HARROW GG (glas tot aan de grond)

2650mm breed

Bij dit model kunt u ook kiezen voor volledig glas tot aan de

grond. Dit model heet Harrow GG en deze laat meer licht binnen

voor de planten en heeft uiteraard minder hout blootgesteld aan

de elementen.

Lamellenramen standaard
inbegrepen (zie tabel voor aantallen)

Verbindingen van gegoten aluminium in
Victoriaanse stijl

Standaard deur met slot

Alton Cheltenham 2650x3846mm met aluminium indeklijsten



Specificaties

• Hoge goothoogte • Veiligheidsglas • Cedar houten indeklijsten • Goten en regenpijpen
• Automatische raamopeners • Lage instap zonder drempel • Gegoten aluminium verbindingen

CAMBRIDGE HB
3007mm breed

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Nominale lengte 8'5" 12'5" 16'8" 20'10" 4'2" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 2566mm 3827mm 5087mm 6347mm 1262mm

Aantal dakramen (automatisch) Twee Vier Vier Zes Eén

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Twee Twee Vier Vier Eén

Prijs tuinkas €14912 €17400 €21192 €23679 €3383

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €564 €765 €1023 €1283 €258

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €407 €531 €813 €939 €2048
Aluminium indeklijsten mosgroen €630 €786 €924 €1082 €149

Victoriaanse sierkam (mosgroen) €977 €1199 €1574 €1799 €297

9661 9668 9669 9670 N/AProduct Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

Dak verbindingen Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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VICTORIAN CAMBRIDGE HB
(Houten Schopplaten)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Afmetingen
A = Zie tabel
B = 3007mm (9'11")
C = 1708mm (5'7")
D = 3070mm (10')
E= 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")
G = 1902mm (6'2")
H = 2650mm (8'8")
J = 2695mm (8'10")

2566mm 9661 3827mm 9668 5087mm 9669 6347mm 9670

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Brede enkele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame
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ELMHURST DW (opgemetselde muur)

3003mm diep

Het model Elmhurst DW heeft een opgemetselde muur van 750

mm. De afmetingen en prijzen die vermeld staan op de vorige

pagina zijn hetzelfde voor deze kas. Begin alstublieft pas met het

bouwen van de muur als u de officiële bouwtekeningen heeft.

Lamellenramen standaard inbegrepen 
(zie tabel voor aantallen)

Verbindingen van gegoten aluminium in
Victoriaanse stijl

Standaard deur met slot

Alton Cambridge 3007x5087mm met aluminium deklijsten en nokversiering



Specification

• Hoge goothoogte • Veiligheidsglas • Cedar houten indeklijsten • Goten en regenpijpen
• Automatische raamopeners • Lage instap zonder drempel • Gegoten aluminium verbindingen

• Hoge goten (170cm) voor meer ruimte
• Extreem sterk Cedar houten frame
• Veiliheidsglas met standaard vastgeschroefde Cedar houten indeklijsten
• Brede enkele deur met lage drempel
• Aluminium goten met regenpijpen
• Inclusief automatische raamopeners (zie tabel)
• 10 jaar garantie op het frame

WESTMINSTER HB
3384mm breed

Opties

Extra dakraam met
automatische raamopener €237

Extra lamellenraam €341

Ophanghaken mosgroen €44

Interne rolgordijnen per sectie 
van 61cm €204

Automatische lamellenopener €101

Interne scheidingswand met deur €4643
(Op de scheidingswand alleen houten
indeklijsten)Cedar houten indeklijsten Automatische lamellenopener

Nominale lengte 6'5" 8'5" 10'6" 12'7" 8'3" EXTENSION
Eigenlijke lengte (B) 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm 2520mm

Aantal dakramen (automatisch) Eén Twee Drie Vier Twee

Grote panelen gehard veiligheidsglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aantal lamellenramen Eén Eén Twee Twee Twee

Prijs tuinkas €11903 €13733 €15315 €16892 €7971

Aluminium werktafel mosgroen 635mm €414 €513 €606 €765 €513

Aluminium opbergplank mosgroen 305mm €347 €407 €473 €531 €407

Aluminium indeklijsten mosgroen €417 €513 €603 €693 €345

Victoriaanse sierkam (mosgroen) €468 €534 €611 €714 €477

4807 4891 4893 4854 N/AProduct Code

Let op: alle prijzen zijn de kortingsprijzen incl. 21% BTW

Automatische raamopeners worden
standaard meegeleverd (zie tabel voor aantal)

Dak verbindingen Instap met lage drempel Regenpijp systeemToughened Glass Frame Guarantee
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VICTORIAN WESTMINSTER HB
(Houten Schopplaten)

Optionele aluminium indeklijsten

De Alton Evolution modellen worden standaard geleverd met Cedar houten

indeklijsten om het glas vast te zetten. De aluminium indeklijsten zijn een

extra optie waarmee u de kas zo goed als onderhoudsvrij kunt maken. De

aluminium indeklijsten zijn gepoedercoat in mosgroen.

Afmetingen
A = 3278mm (10'9")
B = Zie tabel
C = 1708mm (5'7")
D = 3384mm (11'1")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")

1956mm 4807 2586mm 4891 3216mm 4893 3846mm 4854



Lamellenramen standaard inbegrepen
(zie tabel voor aantallen)

Verbindingen van gegoten aluminium in
Victoriaanse stijl

Westminister van 338 x 635cm met optionele aluminium indeklijsten, werktafel en opbergplank
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OAKHAM DW (opgemetselde muur)

3384mm breed

Het model Oakham OM heeft een opgemetselde muur van 750

mm. De afmetingen en prijzen die vermeld staan op de vorige

pagina zijn hetzelfde voor deze kas. Begin alstublieft pas met het

bouwen van de muur als u de officiële bouwtekeningen heeft.

LANCING GG (glas tot aan de grond)

3384mm breed

Bij dit model kunt u ook kiezen voor volledig glas tot aan de

grond. Dit model heet Lancing GG en deze laat meer licht binnen

voor de planten en heeft uiteraard minder hout blootgesteld aan

de elementen.

Standaard deur met slot
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Kan ik de tuinkas laten opbouwen?

De meeste Alton tuinkassen worden verkocht als zelfbouwpakket. De
kassen worden geleverd in platte kartonnen dozen. Echter, wij
kunnen helpen om een juiste kassenbouwer te vinden in uw regio.
Let wel op dat de kassenbouwers geen grondwerk verrichten; de
100% vlakke fundering/bestrating dient aangelegd te zijn op het
moment dat de tuinkassenbouwer zijn werk aanvangt en er dient
een vrije ruimte van 70cm rond de kas te zijn. Indien de ondergrond
niet waterpas en haaks is aangelegd zal de kassenbouwer de kas niet
kunnen opbouwen. Zorg dus voor een nauwkeurige voorbereiding
om de montage probleemloos te laten verlopen. De tekening voor
het grondwerk of de op te metselen muur is op aanvraag
beschikbaar.

Levertijden

Uw tuinkas wordt geproduceerd na ontvangst van uw aanbetaling. Afhankelijk van het seizoen is de levertijd 3 tot 6 weken.

Bezorgkosten

Alle Alton tuinkassen worden kosteloos bij u thuis bezorgd. Uitzondering hierop zijn de Waddeneilanden, neem hiervoor
contact op met uw leverancier.

Garantie

Alle Alton tuinkassen hebben standaard 10 jaar fabrieksgarantie. Deze garantie omvat fabrieksfouten en houtrot zolang u de
tuinkas eens per jaar schoonmaakt. Bewegende delen hebben een garantietermijn van 12 maanden. Van garantie uitgesloten
zijn: windschade, glasbreuk, gevolgschade en schade door uw eigen toedoen.

Verzekering

Wij adviseren u om uw tuinkas ten alle tijden aan te melden bij uw opstalverzekering. Mocht er onverhoopt schade aan uw
tuinkas ontstaan, dan kunnen wij u snel de benodigde onderdelen leveren of uw tuinkas repareren. Het is van groot belang
om schade aan de kas altijd snel te repareren om verdere gevolgschade te voorkomen.

www.tuinkassenwinkel.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten en
prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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Your local agent:

Made in the United Kingdom

www.altongreenhouses.com

100 display sites throughout the UK


