Terrassen en overkappingen
Trekkershutten

Pods
Schuren en bergruimtes

www.doumaoutdoorliving.nl

Formaten
Breedte
Diepte

3000 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

4500 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

6000 mm
2500-3000 mm

Bovengenoemde maten zijn
standaardmaten (gesegmenteerd
met breedtes van 1500mm). Bij
Douma Outdoorliving kan ook
voor maatwerk worden gekozen.

Type Texel deluxe
Uitvoerbaar met de trap
links of rechts.

Type Texel

Duurzaam en onderhoudsarm
Op zoek naar een authentieke houten veranda? Dan bent u bij
Douma Outdoorliving aan het juiste adres. Wij leveren een
breed assortiment houten veranda’s en overkappingen, niet
alleen in standaarduitvoeringen, maar in elke gewenste maat.
Natuurlijk van FSC hout, geïmpregneerd en onderhoudsarm.
Type Texel is een veranda zonder dak, met een trap van 1,50
meter breed als opgang. Wenst u een bredere opgang, dan
is type Texel deluxe een uitkomst.

Hek nr. 1
Hek nr. 2
Hek nr. 3
Hek nr. 4

Nastelbaar
Alle veranda’s en overkappingen worden door
Douma Outdoorliving op kunststof steldoppen
geplaatst. Hierdoor kan ook in een later stadium de hoogte simpel worden bijgesteld. Omdat
de veranda vrij van de grond staat, verlengt dit
systeem ook de levensduur.

Type Ameland

Half overdekt
Type Ameland is een half overdekte veranda. Er kan gekozen worden
uit verschillende dakbedekkingen, waaronder een zeil. Deze laatste is
met name toepasbaar op recreatieterreinen waar in de wintermaanden geen vast overdekte opstallen mogen staan.
Bovendien is een afneembaar zeil eenvoudig schoon te maken. Maar
ook golfplaten of polycarbonaat behoort tot de mogelijkheden.

Ral kleuren

RAL 9001

RAL 1000

RAL 1014

RAL 7040

RAL 7016

Dakbedekking in RAL kleuren
Heeft uw chalet of stacaravan gevelbekleding in een RAL kleur? Dan kan het (zeilen) dak van de veranda (vanaf type Ameland)
in dezelfde RAL kleur worden uitgevoerd. Als één geheel komen de veranda en de overkapping nog beter tot hun recht.

Formaten
Breedte
Diepte

3000 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

4500 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

6000 mm
2500-3000 mm

Bovengenoemde maten zijn standaardmaten (gesegmenteerd met
breedtes van 1500mm). Bij Douma Outdoorliving kan ook voor
maatwerk worden gekozen.

Formaten
Breedte
Diepte

3000 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

4500 mm
2500-3000 mm

Formaten
Breedte
Diepte

6000 mm
2500-3000 mm

Type Vlieland

Overdekte veranda
Deze geheel overdekte veranda blinkt uit door ruimte en gebruiksgemak. Leverbaar in standaardmaten en als maatwerk. Dankzij de
keuze uit verschillende hekwerken is er een veranda in eigen stijl van
te maken, die opgaat in de vormgeving van het chalet. Gecombineerd
met de keuze in dakbedekking (en kleur daarvan) kan de veranda
geheel naar eigen smaak worden gerealiseerd.

Opstapjes/trappen
Veiligheid
Een trap als opstap voor een
veranda is voor Douma Outdoorliving vanzelfsprekend. De
trappen zijn stevig en robuust
uitgevoerd en zorgen voor een
veilige opstap.

FSC
We gebruiken alleen FSC
gecertificeerd hout voor al onze
producten uit respect voor
onze omgeving.

Maatwerk

Wij werken graag samen met onze zakelijke als private klanten en leveren onze
producten ook op maat.

Handelsweg-Noord 35
8251 JS DRONTEN
info@doumaoutdoorliving.com

Trekkershutten

Trekkershutten vormen de ideale verblijfsaccommodatie voor
kort verblijf kampeerders op campingterreinen en recreatieparken. Ze bieden het comfort van een chalet of bungalow,
maar geven meer gevoel van vrijheid en buitenleven. Douma
Outdoorliving heeft een drietal trekkershutten in haar programma opgenomen, de Standaard, de Plus en de Comfort
uitvoering. De verschillen zitten vooral in de maatvoering,
waardoor, bij het type Comfort, zelfs sprake is van aparte
slaapkamers zonder hoogslapers. Dit type leent zich ook
uitstekend voor langere verblijfsperiodes.

Standaard

Plus

Breedte
Diepte
Hoogte

Breedte
Diepte
Hoogte

3312 mm
4312 mm
3350 mm

Comfort
4618 mm
5168 mm
3344 mm

Breedte
Diepte
Hoogte

5424 mm
5780 mm
3344 mm

Pods

Een ander
verblijf

De Pod is een halfronde hut met
luxe indeling. Slapen doe je in
de bedstee. In oorsprong bedoeld als overnachtingsverblijf
voor twee personen. Comfortabeler dan een tent en een
uitkomst in ons soms toch gure
klimaat. Natuurlijk is een pod
met allerlei extra’s uit te voeren,
vraag naar de mogelijkheden
bij Douma Outdoorliving.

Over Douma Outdoorliving
Professionals die weten waar het werkelijk
om draait! Douma Outdoorliving, hét adres
voor extra (outdoor)woonplezier. Samen
zoeken we naar passende oplossingen
om uw woongenot te vergroten. In de
recreatieve sfeer leveren we niet alleen
prachtige veranda’s en overkappingen,
maar ook trekkershutten, pods en unieke
iglohutten. Elk met zijn eigen karakter en
eigen mogelijkheden. Voor particulier,
bedrijf of parkeigenaar, Douma Outdoorliving is de ideale partner.
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