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Veel tuinkassen op voorraad

Tuinkas gratis geleverd

Beste prijsgarantie

14 dagen bedenktijd

Onze Service



Garantielabel
Wij geven 5 (standard) of 10 (premium) jaar garantie op 
de aluminium profielen. Op de panelen zit 2 jaar garantie en 
5 jaar bij de Premium modellen.
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Wie is Gardenmeister
Gardenmeister heeft jarenlange ervaring op het gebied van tuinkassen, oranjerieën en tuinserres van hoogstaande kwaliteit. 
Met ons uitgebreide assortiment dat zich onderscheidt door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding willen we ervoor zorgen 
dat iederéén van tuinieren kan genieten. Bij Gardenmeister hebben we voor iedereen, ongeacht de grootte van het budget of 
van de tuin een tuinkas die aansluit bij uw wensen!

Wij kunnen met trots melden dat wij de afgelopen jaren meer dan 15.000 tuinkassen, muurkassen en orangerien 
in Nederland en België hebben verkocht!

Onze producten bieden voor elk wat wils en zijn tot stand gekomen door te luisteren naar onze klanten. We bieden u stuk 
voor stuk kwalitatieve en duurzame oplossingen in de vorm van grote of kleine tuinkassen. Zo passen de panelen van onze 
tuinkassen altijd naadloos in het profiel van de tuinkas, zodat ze stevig verankerd zitten en niet met spring clips vastgezet 
hoeven te worden. De aluminium profielen van onze tuinkassen zijn behandeld tegen oxideren. 

Bezoek onze Showroom (op afspraak). Samen met een van onze medewerkers bespreekt u uw wensen en mogelijkheden. 
Of bestel uw tuinkas of hobbykas vandaag veilig online. Wij garanderen de beste kwaliteit tegen de laagste prijs!

Op dit moment bent u een stapje dichterbij de aanschaf van 
een Gardenmeister tuinkas. In deze brochure vindt u informatie 
over Gardenmeister en haar producten. We weten dat het 
vinden van de juiste tuinkas een inspanning vergt. Daarom 
willen we u graag helpen met het maken van de juiste keuze.

Al onze tuinkassen zijn eenvoudig te monteren met behulp 
van de Nederlandstalige handleiding die standaard wordt 
meegeleverd.

Kwaliteitslabel
Al onze artikelen hebben een kwaliteitslabel, namelijk:

Tuinkassen met uitstekende prijs-kwaliteits-
verhouding.

Topkwaliteit in combinatie met een elegante 
uitstraling.

Quick Smart System
Alle tuinkassen met het Premium 
Kwaliteitslabel zijn extra gemakkelijk 
op te bouwen dankzij het unieke 
Quick Smart System. Dit onfeilbare 
systeem om het aluminium frame mee 
vast te zetten is vele malen sterker dan 
andere tuinkassen. Dit bespaart u veel 
opbouwtijd. Het Gardenmeister Quick Smart 
System maakt het daarnaast een stuk eenvoudiger 
om onderdelen in de tuinkas te vervangen.

Afmetingen
Alle genoemde afmetingen zijn de buitenmaten.

Paneeldikte
Niet iedere tuinkas heeft panelen van dezelfde dikte. Bij elk 
type vindt u een label waar op staat hoe dik de panelen zijn 
van de tuinkas.

Door gebruik te maken van materialen zoals polycarbonaat 
en veiligheidsglas zijn onze producten zeer kindvriendelijk.
Al onze kassen zijn voorzien van een geïntegreerde dakgoot
en verstevigde nok.

U heeft verschillende mogelijkheden met betrekking tot de
kleur van de tuinkassen. Onze collectie bevat kassen voor 
ieder budget en voor grote en kleine ruimtes.
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Foreststar 100. Foreststar 100.
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Voor meer informatie 
over de tuinkas 

Foreststar kijk op 
www.gardenmeister.com

Tuinkassen Foreststar

De Foreststar hobbykas van Gardenmeister is echt een
genot voor iedere tuinliefhebber. De Foreststar tuinkassen
zijn functioneel ontworpen, waardoor ze onder alle
omstandigheden de beste kweekeigenschappen bieden.

Polycarbonaat
De polycarbonaat panelen zijn van hoogwaardig kunststof
gemaakt en bestaan uit thermoplastisch polymeer. Polycar-
bonaat is bijzonder sterk, licht van gewicht, isoleert en biedt
optimale veiligheid in en rondom de kas. De tuinkassen heb-
ben een prima prijs-kwaliteitverhouding en de polycarbonaat 
panelen zijn van goede kwaliteit.

Veiligheidsglas
Al ons veiligheidsglas wordt gepolijst geleverd. De zeer goede
lichtdoorlaatbaarheid van 90% zorgt er voor dat de gewassen
in de kas voldoende licht zullen krijgen. De isolatiewaarde
van het veiligheidsglas is ~ 6 W/m2 K. Daarnaast zijn de
panelen van de Foreststar hobbykassen zeer duurzaam en
extra stevig t.o.v. tuinbouwglas.

U kunt de kas verder uitbreiden met automatische raam-ope-
ners, regenpijpen, plantenrekken, oppottafels en meer. Ook 
kunt u optioneel de op maat gemaakte fundering bijbestellen.

Foreststar 400.

Voordelen Foreststar Tuinkas
• 4+ mm polycarbonaat of 3 mm veiligheidsglas
• Kleur: antraciet RAL7015
• Kleur: groen RAL6005
• Standaard uitgerust met UV-stabilisatoren (polycarbonaat)
• Langer kweekseizoen
• Constantere temperatuur
• Erg veilig voor kinderen
• Praktisch onbreekbaar
• Standaard dakraam
• Standaard schuifdeur
• Inlusief dakgoten

STANDARD
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Tuinkassen Foreststar STANDARD

Oppervlakte: 5 - 10m²
Isolatiewaarde:  6,0 W/ m2K
Sterkte panelen/Draagkracht veiligheidsglas:  8000g/m2

Sterkte panelen/Draagkracht polycarbonaat: 1300g/m2

Deur type:  Enkele schuifdeur
Opbouwtijd:  1 - 2 dagen
Hoogte zijwanden:  121 cm
Lichtdoorlaatbaarheid 4 mm glas:  92%
Lichtdoorlaatbaarheid 8 mm polycarbonaat:  78% 
Optioneel: Automatische raamopener

3 mm veiligheidsglas

Foreststar 100 (B 200 x D 133 x H 198 cm) 
GM150143 Groen 
GM150147 Antraciet  
  

Foreststar 200 (B 200 x D 196x H 198 cm) 
GM150144 Groen 
GM150148 Antraciet 

Foreststar 300 (B 200 x D 259 x H 198 cm) 
GM150145 Groen  
GM150149 Antraciet 

Foreststar 400 (B 200 x D 321 x H 198 cm) 
GM150146 Groen 
GM150150 Antraciet 

4+ mm polycarbonaat

Foreststar 100 (B 200 x D 133 x H 198 cm) 
GM150155 Groen 
GM150159 Antraciet

Foreststar 200 (B 200 x D 196x H 198 cm) 
GM150156 Groen 
GM150160 Antraciet 

Foreststar 300 (B 200 x D 259 x H 198 cm) 
GM150157 Groen  
GM150161 Antraciet  

Foreststar 400 (B 200 x D 321 x H 198 cm) 
GM150158 Groen 
GM150162 Antraciet 

Foreststar 400. Foreststar 400.
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Voor meer informatie 
over de tuinkas 
Prestige kijk op 

www.gardenmeister.com

Tuinkassen Prestige

Wilt u een tuinkas waarbij een hoge kwaliteit voor u de
eerste vereiste is, kies dan voor de Prestige tuinkassen
van Gardenmeister. Naast het feit dat onze Prestige
tuinkassen een bijzonder stijlvolle uitstraling hebben en
daardoor meteen in het oog springen, zijn ze dankzij de
hoogstaande kwaliteit uitstekend bestand tegen wind 
en sneeuw.

De Prestige heeft mooie grote panelen, met beglazing uit 
een stuk. U kunt hierbij kiezen uit zeer stevige glazen panelen
van 4 mm dik veiligheidsglas of uit polycarbonaat panelen
van maarliefst 8 mm dikte. U heeft veel bewegingsruimte
dankzij de extra hoge zijwanden van maar liefst 156 cm.
Hierdoor kunt u de ruimte in de kas optimaal benutten.

Voordelen Prestige tuinkas
• Luxe afwerkingen 
• Inclusief regenpijpen
• RVS moeren en Bouten
• Lage drempel, makkelijke toegang
• Quick Smart System
• Premium Quality
• Prettige zijwandhoogte 156 cm

Prestige 300. Bevestiging regenpijp.

PREMIUM
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Oppervlakte: 5 - 10m²
Isolatiewaarde:  5,9 W/m2K en 3,3 W/m2K
Sterkte panelen/Draagkracht veiligheidsglas:  9600g/m2

Sterkte panelen/Draagkracht polycarbonaat: 1300g/m2

Deur type:  Enkele schuifdeur
Opbouwtijd:  2 - 4 dagen
Hoogte zijwanden:  156 cm
Lichtdoorlaatbaarheid 4 mm glas:  92%
Lichtdoorlaatbaarheid 8 mm polycarbonaat:  78% 
Uitvoering Gardenmeister Quick Smart System
Optioneel Automatische raamopener - Schaduwdoek 
 - Victoriaanse nok

4 mm veiligheidsglas

Prestige 100 (B 200 x D 195 x H 218 cm) 
GM501101 Zwart 

 
Prestige 200 (B 200 x D 258 x H 218 cm)
GM502101 Zwart 
 
 
Prestige 300 (B 200 x D 319 x H 218 cm)
GM503101  Zwart 
 
 
Prestige 400 (B 200 x D 382 x H 218 cm)
GM504101 Zwart 
 

Prestige 500 (B 200 x D 443 x H 218 cm)
GM505101 Zwart  
 

Prestige 600 (B 200 x D 506 x H 218 cm)
GM506101 Zwart  
 

Prestige 700 (B 200 x D 567 x H 218 cm)
GM507101 Zwart  
 

Prestige 800 (B 200 x D 630 x H 218 cm)
GM508101 Zwart  
  
 

8 mm polycarbonaat

Prestige 100 (B 200 x D 195 x H 218 cm) 
GM501100 Zwart 
 
 
Prestige 200 (B 200 x D 258 x H 218 cm)
GM502400 Zwart 
 
 
Prestige 300 (B 200 x D 319 x H 218 cm)
GM503100  Zwart 
 
 
Prestige 400 (B 200 x D 382 x H 218 cm)
GM504400 Zwart 
 

Prestige 500 (B 200 x D 443 x H 218 cm)
GM505100 Zwart  
 

Prestige 600 (B 200 x D 506 x H 218 cm)
GM506400 Zwart  
 

Prestige 700 (B 200 x D 567 x H 218 cm)
GM507300 Zwart  
 

Prestige 800 (B 200 x D 630 x H 218 cm)
GM508400 Zwart  
  
 

Tuinkassen Prestige PREMIUM
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Voor meer informatie 
over de tuinkas 

Four Seasons kijk op 
www.gardenmeister.com

Tuinkassen Four Seasons

Onze Four Seasons tuinkassen zijn net als de Prestige tuin-
kassen voorzien van het Premium Quality label. Bent u op 
zoek naar een stevige tuinkas met extra veel kweekruimte? 
Dan is de Four Seasons de tuinkas voor u!

U heeft veel bewegingsruimte dankzij de extra hoge 
zijwanden van maar liefst 170 cm. De Four Seasons tuinkas
heeft dubbele schuifdeuren met slot en is voorzien van een
boxconstructie frame, dat extra stevig is. Het frame is zwart
van kleur, net als de fundering en de regenpijpen. Alles bij
elkaar vormt het een mooi geheel. U heeft de keuze uit twee
verschillende typen panelen: 4 mm veiligheidsglas (geheel
transparant) of 8 mm polycarbonaat.

PREMIUM

Voordelen Four Seasons tuinkas
• Premium Quality
• Standaard dubbele schuifdeur 
• Frame met Schoren
• Gardenmeister Quick Smart System
• Extra hoge zijwand 170 cm
• Nokhoogte 250 cm
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Tuinkassen Four Seasons

Oppervlakte: 5 - 10m²
Isolatiewaarde:  5,9 W/m2K en 3,3 W/m2K
Sterkte panelen/Draagkracht veiligheidsglas:  9600g/m2

Sterkte panelen/Draagkracht polycarbonaat: 1300g/m2

Deur type:  Dubbele schuifdeur
Opbouwtijd:  2 - 4 dagen
Hoogte zijwanden:  171 cm
Lichtdoorlaatbaarheid 4 mm glas:  92%
Lichtdoorlaatbaarheid 8 mm polycarbonaat:  78% 
Uitvoering Gardenmeister Quick Smart System
Optioneel Automatische raamopener - Schaduwdoek 
 - Victoriaanse nok

4 mm veiligheidsglas

Four Seasons 100 (B 263 x D 195 x H 250 cm) 
GM641100 Zwart 

Four Seasons 200 (B 263 x D 258 x H 250 cm) 
GM672000 Zwart 

Four Seasons 300 (B 263 x D 319 x H 250 cm) 
GM643100 Zwart 

Four Seasons 400 (B 263 x D 382 x H 250 cm) 
GM674000 Zwart 

Four Seasons 500 (B 263 x D 443 x H 250 cm) 
GM645100 Zwart  

Four Seasons 600 (B 263 x D 506 x H 250 cm) 
GM676000 Zwart 

Four Seasons 700 (B 263 x D 567 x H 250 cm) 
GM647100 Zwart 

Four Seasons 800 (B 263 x D 630 x H 250 cm) 
GM678000 Zwart 

8 mm polycarbonaat

Four Seasons 100 (B 263 x D 195 x H 250 cm) 
GM601300 Zwart 

Four Seasons 200 (B 263 x D 258 x H 250 cm) 
GM602300 Zwart
 

Four Seasons 300 (B 263 x D 319 x H 250 cm) 
GM603300 Zwart 

Four Seasons 400 (B 263 x D 382 x H 250 cm) 
 GM604300 Zwart 

Four Seasons 500 (B 263 x D 443 x H 250 cm) 
GM605300 Zwart  

Four Seasons 600 (B 263 x D 506 x H 250 cm) 
GM606300 Zwart 

Four Seasons 700 (B 263 x D 567 x H 250 cm) 
GM607300 Zwart 

Four Seasons 800 (B 263 x D 630 x H 250 cm) 
GM608300 Zwart 

PREMIUM
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Tuinserres British Orangery PREMIUM

Voor meer informatie 
over de tuinserre 

British Orangery kijk op 
www.gardenmeister.com

De British Orangery tuinkas heeft een uniek design, luxe 
uitstraling en is een aanwinst voor elke tuin. De Orangery 
wordt niet alleen gebruikt om gewassen in te kweken, 
u kunt er ook ontspannen zitten. 

Grote dubbele deuren en een lage deurdrempel zorgen 
ervoor dat u een makkelijke toegang heeft. De British Orangery 
tuinkas is met luxe hoekafwerkingen prachtig afgewerkt. Deze 
serre is beschikbaar in een volledig glazen uitvoering of een 
combinatie van glas en polycarbonaat. Met een British Orangery 
model, kiest u voor een tuinkas met een geheel eigen uitstra-
ling, waarmee u de toon zet en zich onderscheidt van andere 
tuinkaseigenaren.

Voordelen British Orangery
• Volledig glas óf combinatie met polycarbonaat
• Prettige zijwandhoogte 170 cm 
• Gardenmeister Quick Smart System
• Dubbele schuifdeur met slot
• Multifunctioneel 
• Uniek design
• Standaard voorzien van 4 dakramen
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Oppervlakte: 5 - 10m²
Isolatiewaarde:  5,9 W/m2K en 3,3 W/m2K
Sterkte panelen/Draagkracht veiligheidsglas:  9600g/m2

Sterkte panelen/Draagkracht polycarbonaat: 1300g/m2

Deur type:  Dubbele schuifdeur
Opbouwtijd:  2 - 4 dagen
Hoogte zijwanden:  170 cm
Lichtdoorlaatbaarheid 4 mm glas:  92%
Lichtdoorlaatbaarheid 8 mm polycarbonaat:  78% 
Optioneel Automatische raamopener 
 - Victoriaanse nok

4 mm veiligheidsglas

British Orangery 100 (B 377 x D 319 x H 250 cm) 
GM903200 Zwart 

British Orangery 200 (B 377 x D 381 x H 250 cm) 
GM904200 Zwart 

4 mm glas/8 mm polycarbonaat dak

British Orangery 100 (B 377 x D 319 x H 250 cm) 
GM901200 Zwart 

British Orangery 200 (B 377 x D 381 x H 250 cm) 
GM902200 Zwart 

Tuinserres British Orangery PREMIUM
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Tuinserres Royal Park

De tuinkamer is de laatste tijd erg in opkomst en dat 
begrijpen wij als geen ander. Met deze vrijstaande Royal 
Park Tuinkamer gaat u helemaal op in uw tuin en kunt u 
heerlijk genieten tussen het groen, ook als het ’s avonds een 
beetje afkoelt. U zit lekker droog en beschut, net als binnen, 
maar dan volledig in het groen. De Royal Park is 
met haar exclusieve design een genot voor het oog en 
geeft uw tuin een luxe uitstraling. 

Royal Park 100
Dit model tuinkamer is een vierkante kamer van 3 bij 3 meter 
met puntdak. Dit model is voorzien van klapdeuren, twee 
ramen en een ventilatie optie in het dak. Het aluminium 
frame is beschikbaar in de kleur zwart, met panelen van 
veiligheidsglas. 

Voordelen Gardenmeister Royal Park Tuinkamer
• Luxe afwerking
• Extra ventilatie in het dak, met afdekkap
• 2 kiepramen
• Uniek Design
• Deurhoogte van 185 cm
• Zeer stevig

Royal Park 200
Dit model tuinkamer is een rechthoekige vorm van 3 bij 4.4 
meter. Dit model is voorzien van twee volledig uitklapbare 
deuren en twee kiepramen. Beschikbaar in de kleur zwart, 
met ramen van 4 mm veiligheidsglas.  

PREMIUM
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Royal Park 100

Voor meer informatie 
over de tuinserre 
Royal Park kijk op 

www.gardenmeister.com

Tuinserres Royal Park PREMIUM

Oppervlakte: 5 - 10m²
Isolatiewaarde:  5,9 W/m2K
Sterkte panelen/Draagkracht veiligheidsglas:  9600g/m2

Deur type:  Klapdeuren
Opbouwtijd:  2 - 4 dagen
Hoogte zijwanden:  185 cm
Lichtdoorlaatbaarheid 4 mm glas:  92%
Uitvoering Gardenmeister Quick Smart System

4 mm veiligheidsglas

Royal Park 100 (B 300 x D 300 x H 275 cm) 
GM802100 Zwart Premium

Royal Park 200 (B 441 x D 300 x H 275 cm) 
GM802200 Zwart Premium
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Foto boven, de Greenstar 60. Foto beneden, de Greenstar 120. Foto’s rechter pagina de Greenstar 240.
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Voor meer informatie 
over de kweekbakken 

kijk op 
www.gardenmeister.com

GARDENMEISTER CATALOGUS

Kweekbakken Greenstar

4 mm polycarbonaat

Greenstar 60 (B 110 x D 56 x H 41 cm) 
GM151001 Aluminium 

Greenstar 120 (B 110 x D 112 x H 41 cm) 
GM151002 Aluminium 

Greenstar 240 (B 76 x D 39 x H 100 cm) 
GM150132 Aluminium 

Voor starters en kinderen is een kweekbak of kweekkas
een eenvoudige en leuke manier om kennis te maken met
het zelf kweken van gewassen. De kunststof kweekbak 
beschermt gewassen het hele jaar door. Dankzij de con-
stante temperatuur in de kweekbak kan er eerder worden 
geoogst en kan men al vroeg in het jaar genieten van 
bloemen, planten en zelf gekweekte groente.

De kweekbak Greenstar 60 van Gardenmeister is een geschikte
kweekbak voor de startende kweker. U heeft direct kweek-
plezier van deze, eenvoudig te monteren, kweekbak. Door de
kindvriendelijke polycarbonaat panelen maken ook uw (klein)
kinderen op een veilige manier kennis met het kweken van
gewassen.

Kweekbakken zijn een ideale oplossing voor tuinierders met 
een kleine stadstuin of balkon. Het zijn budgetvriendelijke 
kweekoplossingen van een sterke constructie, wederom 
zonder springclips.  

Voordelen Greenstar kweekbak
• Zeer geschikt voor beginners en kinderen 
• Greenstar 240 wordt incl. kweekbakken geleverd 
• Neemt weinig ruimte in beslag
• Ideaal voor het opkweken van planten
• De oplossing voor extra kasruimte

Isolatiewaarde:  3,9 W m2K
Sterkte panelen/Draagkracht polycarbonaat: 830g/m2

Lichtdoorlaatbaarheid  polycarbonaat:  84% 
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Benodigdheden Fundering

Waarom moet u een tuinkas 
fundering plaatsen?

Het  is bij elke tuinkas belangrijk dat deze een solide basis 
heeft en dat deze goed verankerd staat aan de grond. Een 
goede fundering en verankering zorgt er niet alleen voor dat 
uw tuinkas niet wegwaait, het verlengt ook de levensduur 
van de kas. Zonder fundering kunt u problemen krijgen bij 
het opbouwen van de kas, doordat de grond niet gelijk is. 
Of er kan door de jaren heen verzakking plaatsvinden. Ook 
wordt de tuinkas iets hoger met een fundering, waardoor u 
meer ruimte heeft in de kas.

Fundering op maat voor uw Gardenmeister tuinkas
U kunt bij uw Gardenmeister kweekkas een bijpassende 
fundering bestellen. Deze zit er niet standaard bij, omdat 
sommigen er voor kiezen zelf de fundering te maken of de 
kweekkas direct op het terras te plaatsen (hier komen we 
later op terug). Het makkelijkst is de op maat gemaakte 
fundering speciaal voor uw tuinkas. Hiermee bespaart u veel 
tijd. De fundering wordt altijd geleverd in dezelfde kleur als uw 
tuinkas, zo wordt het één mooi geheel.

Tuinkas op zachte ondergrond (zand/gras)
Bij een zachte of ongelijke ondergrond is het zeker aan 
te bevelen om een bijpassende tuinkas fundering erbij aan 
te schaffen. Deze wordt dan door middel van snelbeton 
vastgezet, ten minste op de hoeken. Dit is nodig om verzak-
king tegen te gaan en de kweekkas extra te ondersteunen. 
In een erg zachte grond of veengrond raden we aan de 
fundering op palen te plaatsen.

Moet een tuinkas waterpas staan?
Een vlakke ondergrond is cruciaal voor het plaatsen van een 
tuinkas. Waterpas is geen vereiste. Voor een goede wateraf-
loop uit de dakgoot wordt aangeraden om de kas, net als de 
fundering overigens, onder een afschot van 1 cm per meter 
te plaatsen. Precies waterpas hoeft dus niet, maar zorg er 
wel voor dat het belletje van de waterpas tussen de twee
streepjes zit. Wanneer de tuinkas niet goed recht staat zult 
u met de opbouw ervaren dat het niet gaat passen.
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Voor meer informatie 
over funderingen 

kijk op 
www.gardenmeister.com

Wist u dat...
...de funderingen van Gardenmeister 

precies op maat zijn!

Tuinkas op terras plaatsen
Wanneer u de tuinkas op een terras plaatst, is een fundering 
niet noodzakelijk. U kunt de tuinkas door middel van de bijge-
leverde hoekpinnen of vloerankers aan het terras bevestigen. 
De pinnen dienen wel door de tegels heen verankerd 
te worden, zodat de kas goed blijft staan. U kunt ook een 
tuinkas mét fundering op het terras plaatsen, voor extra 
hoogte en extra stevigheid.

Zelf een fundering maken
U kunt er ook voor kiezen om zelf een fundering voor uw 
tuinkas te maken. Dit kan bijvoorbeeld een muurtje zijn, tegels 
of betonbanden. Houdt wel rekening met de maten! De maten 
die op de website weergeven worden zijn de uiterste buiten-
maten, dus inclusief dakgoot. Voor de exacte maten kunt u 
het beste de handleiding raadplegen. Ook raden we aan de 
fundering niet te smal te maken, zodat de tuinkas altijd past.

Benodigdheden Alles over de fundering



Voor meer informatie 
over accessoires 

kijk op 
www.gardenmeister.com

Artikelnummer Artikel Kleur Afmeting Draagvermogen

Automatisch
raamopener

GM150008

GM100000

Greenwall
Foreststar
Prestige
Four Seasons
Orangery

Plantenrek GM100203
GM100101
GM100103

Niet geschikt voor 
Foreststar 100

Aluminium 182 x 63 cm 30 kg

Kweekrek Tulp GM100001 Aluminium 126 cm 30 kg

Schaduwdoek GM100005
GM100008

Four Seasons
Prestige

Regenpijp GM150020 Zwart

Oppottafel GM100002 Gegalvaniseerd staal 55 x 56 x 92 cm

Kweektafel met
12 kweekbakken

GM100003 Aluminium 97 x 41 x 113 cm

Victoriaanse nok GM151004 zwart/kunststof

GARDENMEISTER CATALOGUS 29

Benodigdheden Accessoires

Naast tuinkassen biedt 
Gardenmeister diverse 

mogelijkheden om het gebruik 
van uw tuinkas nog plezieriger 

en effectiever te maken

Automatische raamopener.

Oppottafel. Vitoriaanse nok zwart.

Plantenrek.

Kweektafel.

Kweekrek. Regenpijp.Schaduwdoek.
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Voor meer informatie 
over beglazing 

kijk op 
www.gardenmeister.com

Algemene informatie Beglazing

De tuinkassen, muurkassen en kweekbakken van Garden-
meister zijn voorzien van polycarbonaat, veiligheidsglas 
panelen. Maar wat zijn nu de voordelen van deze materialen 
en waarom zou u juist voor polycarbonaat of veiligheidsglas 
kiezen?

Polycarbonaat
Onze polycarbonaat panelen zijn van hoogwaardig kunststof 
gemaakt en bestaan uit thermoplastisch polymeer. Polycar-
bonaat is bijzonder sterk, licht van gewicht, isoleert goed en 
biedt optimale veiligheid in en rondom de kas. De panelen zijn 
uv-gestabiliseerd, wat verbranding van de planten tegengaat. 
Dankzij de goede isolatiewaarde van de planten wordt het 
kweekseizoen in de kas aanzienlijk verlengd.

Veiligheidsglas
De panelen van onze tuinkassen met veiligheidsglas zijn 
gemaakt van thermisch behandeld floatglas. Omdat dit volledig 
transparante glas in botte deeltjes uiteenvalt wanneer het 
breekt, is het absoluut veilig. Dit glas is zeven keer sterker dan 
tuinbouwglas, daardoor beter bestand tegen invloeden van 
de natuur en is de kans op glasbreuk zeer klein. Zorg er bij het 
bouwen wel voor dat er niet te veel druk op het glas komt te 
staan.

Polycarbonaat en veiligheidsglas
Bij de British Orangery is het mogelijk om de beste eigen-
schappen van polycarbonaat en veiligheidsglas met elkaar te 
combineren. Hierbij wordt polycarbonaat in het dak geplaatst 
om de temperatuur in de kas beter te reguleren. De zijwanden 
zijn voorzien van veiligheidsglas zodat u lekker naar buiten 
kunt kijken. 

Quick Smart Systeem
Alle tuinkassen met het Premium Kwaliteitslabel zijn extra 
gemakkelijk op te bouwen dankzij het unieke Quick Smart 
System. Dit onfeilbare systeem om het aluminium frame mee 
vast te zetten is vele malen sterker dan andere tuinkassen. 
Dit bespaart u veel opbouwtijd. Het Gardenmeister Quick 
Smart System maakt het daarnaast een stuk eenvoudiger 
om onderdelen in de tuinkas te vervangen.

Polycarbonaat.

Veiligheidsglas.

Polycarbonaat en veiligheidsglas.
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