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Tuinkamers,
Moderne kassen,
Veranda’s, Serres,
Orangerieën,
Moderne
muurkassen

WELKOM

IN DE WERELD VAN
ROYAL WELL
Wij willen u met deze brochure informeren en inspireren over onze tuinkamers, veranda’s, moderne tuin- en muurkassen en de keuzes in accessoires. De kassen in deze brochure zijn stuk voor stuk moderne tuinhuizen
van glas waar u in kunt kweken maar ook in kunt relaxen, dineren, schilderen
en nog veel meer. Onze kassen zijn sterke constructies gemaakt van hoogwaardig aluminium, staal, gehard veiligheidsglas of isolerend polycarbonaat,
waardoor u zich over het onderhoud zo min mogelijk zorgen hoeft te maken.
Ontspan & geniet!
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes bij het kopen van een
van onze producten, van de eerste bezichtiging tot de montage in uw tuin.
Welk model past er bij uw wensen? Wat is de beste plaats in uw tuin? Hoe

Buitenleven,
en het bekijken van de mogelijkheden en advies op maat bent u van mijn tuin, onthaasten,
harte welkom in onze showroom of bij één van onze sterdealers.
eigen tomaatjes, boek
lezen, voorjaarszon,
eten uit eigen tuin,
verse kruiden, weet wat
je eet!, dineren, relaxen,
seizoenkleuren, kopje
thee van verse
munt
moet de bouwlocatie worden voorbereid? Voor antwoord op al uw vragen

TUINHUIS VAN GLAS
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DUURZAAM
Onze tuinhuizen van glas vragen nauwelijks onderhoud en zijn door de gebruikte materialen
zeer duurzaam. De Europese fabrieken welke wij vertegenwoordigen bestaan al meer dan
75 jaar, waardoor wij regelmatig klanten kunnen helpen met onderdelen van zeer oude
maar nog in prima staat verkerende kassen. Aluminium en glas gaan heel lang mee en op
de constructie geven wij u maar liefst 12 jaar garantie.
Helpdesk & showroom
Onze wederverkopers zijn deskundig en kunnen u met veel vragen helpen. Mocht u toch
een vraag aan ons willen stellen dan kan dat per e-mail, telefoon of door het bezoeken van
onze showroom te Castricum. Onze verkoopadviseurs beantwoorden uw vragen graag. U
kunt uw e-mail sturen naar: klantenservice@royalwellkassen.nl. Natuurlijk kunt u ons ook
bellen voor het stellen van vragen of het maken van een bezoekafspraak aan de showroom.
Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer
0251-321981.
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VERANDA

In de Veranda
kunnen uw fraaie terrasplanten zoals palmen,
afrikaanse lelies en fuchsia’s overwinteren! Bij
strenge vorst adviseren
wij u de plant met pot of
bak in te pakken in
vliesdoek of noppenfolie.

MODERNE MUURKASSEN
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VERANDA
Lekker uit de wind
In het voor- en najaar is het in de Veranda lekker vertoeven. U kunt in deze muurkas
heerlijk uit de wind genieten van het eerste zonnetje. En als het warmer wordt? Dan gaan
de dubbele staldeuren en de zijramen open voor het behouden van de ideale temperatuur.
De dubbele staldeuren kunnen ook halfopen door het bovenste deel los te maken van het
onderste, waardoor er bij elke temperatuur van de kas genoten kan worden. Zelfs tijdens de
koelere dagen is het met de kachel Mobile Warm 15 (die u kunt bewonderen op de eerste
bladzijde van deze brochure) goed vertoeven in deze prachtkas!
Veiligheidsglas & polycarbonaat
De zijwanden, deuren en ramen van de Veranda zijn standaard voorzien van gehard veiligheidsglas. Dit glas is zes keer sterker dan gewoon glas. Het dak is voorzien van dubbelwandig melkwit polycarbonaat, wat zorgt voor een aangenaam diffuus licht in de hele kas.
Model
VERANDA 44
VERANDA 66
VERANDA 129

m2
4,4 m2
6,6 m2
12,9 m2

bxdxh
296 x 149 x 231 cm
296 x 221 x 245 cm
439 x 293 x 259 cm

staldeur
145 x 191 cm
145 x 191 cm
145 x 191 cm

raam
2x gevel
2x gevel
2x gevel
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OASE
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OASE
Uniek design
In deze fraaie tuinkamer bevindt u zich in een oase van rust en tuinplezier.
Ook als het buiten net te koud is of hard waait zit u in een Oase tuinkamer op
uw gemak. Naast een heerlijke loungeplek is er voldoende ruimte voor grote
pot- en kuipplanten en een hoekje om te kweken. De Oase is leverbaar in
blank aluminium of antracietgrijs gecoat, waarbij de deuren, ramen, goten en
fundering altijd zwart gecoat zijn.
Op een muurtje
De Grand Oase 130 is leverbaar in de uitvoering Wall. Deze tuinkamer dient
geplaatst te worden op een gemetseld muurtje van 60 cm hoog. Dit geeft de
tuinkamer een nostalgische en robuuste uitstraling. Alle informatie voor het
maken van een muurtje kunt u bij ons opvragen (zie blz. 9 als voorbeeld).
Model
OASE 88
OASE 135
GRAND OASE
GRAND OASE

m2
8,8 m2
13,5 m2
13,0 m2
18,8 m2

bxlxh
296 x 296 x 279 cm
368 x 368 x 307 cm
439 x 296 x 279 cm
511 x 368 x 307 cm

TUINKAMERS

staldeur
145 x 191 cm
145 x 191 cm
145 x 191 cm
145 x 191 cm

raam
2x zijgevel
2x zijgevel
2x zijgevel
2x zijgevel
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Op de nok
van een Oase zit
standaard een automatische luchting. Deze
is voorzien van automatische openers om
zo de temperatuur in de
tuinkamer altijd ideaal
te houden.
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COMPACT

Heeft u voor
het overwinteren
van uw planten een
kachel nodig in de
Compact tuinkas voor
bv. cactussen of
orchideeën? Kies dan
een beglazing met
dubbelwandig polycarbonaat.

MODERNE KASSEN
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COMPACT
Eten uit eigen kas
Deze moderne tuinkas is een verrijking van uw (sier)tuin. De solide constructie en het
eigentijdse design bieden u veel kweekplezier. In deze kas kunt u vanaf het eerste zonnetje in februari al beginnen met zaaien, waarna de oogst zich ook snel zal melden; van fijne
kruiden tot tomaten en van sla tot rode pepers. Heerlijk vers en onbespoten uit uw eigen
kas! De entree van de Compact tuinkas is voorzien van een drempelloze deelbare staldeur
en een roestvrijstalen deurkruk met slot.
Ergonomisch
U kunt ergonomisch kweken in de Compact tuinkas doordat alle potbeugels, kweekbakken,
kweekgoten en kweektafels in hoogte verstelbaar zijn. Voor een overzicht van de verschillende accessoires, kunt u een kijkje nemen op de laatste bladzijde van deze brochure.
Tip: maak het ’s avonds gezellig met de Solar ledlamp.
Model
COMPACT 50
COMPACT 66
COMPACT 82

m2
5,0 m2
6,6 m2
8,2 m2

bxlxh
224 x 224 x 226 cm
224 x 296 x 226 cm
224 x 368 x 226 cm

staldeur
65 x 189 cm
65 x 189 cm
65 x 189 cm

raam
1x dak
2x dak
2x dak
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PREMIUM
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PREMIUM
Een riante kas!

Wat een ruimte en wat een entree met de drempelloze deelbare staldeuren!
De Premium tuinkas wordt geleverd in 3 lengtematen (zie onderstaand
schema) en is voorzien van 3 millimeter dik gehard veiligheidsglas of 10
millimeter dik polycarbonaat. Het moderne design wordt versterkt doordat de
deuren, ramen, goten en fundering standaard zwart gecoat zijn.
Het kasframe wordt geleverd in blank aluminium of antracietgrijs gecoat.
Op een muurtje
De Premium 130 is leverbaar in de uitvoering Wall. Deze tuinkas dient
geplaatst te worden op een gemetseld muurtje van 60 cm hoog. Dit geeft de
tuinkamer een nostalgische en robuuste uitstraling. Alle informatie voor het
maken van een muurtje kunt u bij ons opvragen.
Model
PREMIUM 88
PREMIUM 109
PREMIUM 130

m2
8,8 m2
10,9 m2
13,0 m2

bxlxh
296 x 296 x 267 cm
296 x 368 x 267 cm
296 x 439 x 267 cm

staldeur
145 x 182 cm
145 x 182 cm
145 x 182 cm

MODERNE KASSEN

raam
2x dak
4x dak
4x dak
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In de Premium
is ook voldoende
ruimte voor het
inrichten van een zit- en
loungeplek. Lekker
relaxen, een boek lezen
of lunchen
met het gezin
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GARDENER
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GARDENER
De mogelijkheden zijn eindeloos!
Onze grootste kas biedt u talloze mogelijkheden. Van een grote kas in een
particuliere tuin tot een kas voor restaurants, scholen en zorginstellingen.
De drempelloze dubbele staldeuren bieden een ruime en makkelijk entree
waardoor de kas voor iedereen toegankelijk is. Ziet u zelf een kas monteren
niet zitten? Dat is geen probleem! Wij monteren deze waardoor u meteen kan
beginnen met het genieten van uw nieuwe kas (prijs op aanvraag)!
Kweektafels
Voor de Gardener zijn geïntegreerde zwart gecoate kweektafels leverbaar
over de gehele lengte van de kas. Tevens zijn er losse kweektafels leverbaar,
welke zijn voorzien van 2 kweekniveaus. Wij adviseren u graag over alle
mogelijkheden.
Model
GARDENER 161
GARDENER 188
GARDENER 214

m2
16,1 m2
18,8 m2
21,4 m2

bxlxh
368 x 439 x 287 cm
368 x 511 x 287 cm
368 x 583 x 287 cm

staldeur
145 x 191 cm
145 x 191 cm
145 x 191 cm

MODERNE KASSEN

raam
4x dak
6x dak
6x dak
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Kom deze tuinkas
bekijken en beleven.
U zult zich verbazen
hoeveel ruimte de
Gardener biedt.
Wij adviseren u graag
over alle
mogelijkheden!
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ORANGERIE

De Orangery
krijgt een statig
uiterlijk door het aanbrengen van een zgn.
Victoriaanse nok. Deze
sierlijke nok voorziet de
Orangery van klassieke
punten en zorgt hiermee voor fraaie
retro look.

ORANGERIEËN
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ORANGERY
Een nostalgische kas!
In de Gouden Eeuw kwamen schepen vol uitheemse palmen en bomen vanuit verre oorden
mee naar Nederland. Om deze planten in ons koude land te laten overwinteren werden
orangerieën gebouwd van hele kleine, bijna niet doorzichtige ruitjes. De moderne variant
van deze kas is de nostalgische Orangery. Door de typerende t-vorm, wordt deze kas ook
wel T-kas genoemd en vormt hij gegarandeerd een eyecatcher in uw tuin! De Orangery is
voorzien van een dubbele draaideur en 4 dakramen.
Druiven kweken
In het Nederlandse klimaat kweekt u druiven het beste in een kas. Druiven brengen naast
heerlijke vruchten ook sfeer, groen en een aangename conditie in de Orangery. Enkele
druivenrassen welke goed gedijen in een kas zijn de Muscat, Bianca, Frankentaler en de
Royal. Houdt u niet zo van druiven? Dan is kunt u ook een kiwi’s kweken in deze fraaie
T-kas.
Model
ORANGERY 152

m2
15,2 m2

bxlxh
439 x 373 x 267 cm

staldeur
145 x 191 cm

raam
4x dak
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ACCESSOIRES

Uw dealer:

U kunt ergonomisch kweken doordat alle afgebeelde pothouders, kweekbakken, goten en tafels in hoogte verstelbaar zijn. De automatische raamopener past op ieder dakraam en de Solar ledlamp monteert u
eenvoudig aan iedere kasroede. Er zijn nog veel meer kassen en
accessoires leverbaar! Ga voor het maken van een afspraak en meer
informatie naar: www.royalwellkassen.nl of www.royalwellserres.be.
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