
STAP 2: 
BUITENBEKLEDING

Kies je wand voor je buitenkleding, dus het
buitenaanzicht. Onze wanden worden geleverd

inclusief douglas regelwerk en bevestigingsmateriaal. 
 

De wand opties bestaan uit een sponningplank,
rhombusprofiel, blokhutprofiel en zweeds rabat delen.

 
Na het kiezen van de type wand krijg je de keuze in

welke kleur je de wand graag wilt.

STAP 3:
BINNENBEKLEDING
Kies je wand voor je binnenbekleding, dus je
binnenaanzicht.

De wand opties bestaan uit een sponningplank,
rhombusprofiel, blokhutprofiel en zweeds rabat delen. 

Na het kiezen van de type wand krijg je de keuze in welke
kleur je de wand graag wilt. 

HOE WERKT DE
CONFIGURATOR? 

STAP 1:
COMBINATIE 
Kies een combinatie van het product. Ga jij voor enkel
een basis constructie of ga je liever voor een
constructie met verschillende wanden? 

Let op: In de laatste stap kun je ramen, deuren of
glazen schuifwanden toevoegen per wand. 

STAP 4:
EXTRA OPTIES

In stap 4 maak je jouw buitenverblijf af tot in detail.
 

Een EPDM pakket is een hoogwaardig EPDM rubber
met een levensverwachting van 50 jaar dat dient als

dakbedekking. 
 

Een daktrim beschermt de dakrand tegen water en het
geeft de dakbedekking extra bescherming.

 
Met betonpoeren creëer je een stevig fundament voor

het buitenverblijf. Daarnaast bescherm je de palen van
optrekkend vocht en verleng je de levensduur van de

staanders. 
 

Als laatste aanvullende optie kun je een onderregel
toevoegen. Onderregels voorkomen optrekkend vocht

in de wanden en verlengen de levensduur van je
buitenverblijf. 

Klaar? 

Klaar? 

Klaar? 

Ben je op zoek naar een buitenverblijf en stel je deze het liefst helemaal zelf samen?

Dit kan bij ons! Het is mogelijk met onze eigen configurator. Lees in het stappenplan

hoe de configurator werkt. 



STAP 5:
LOSSE WAND
In de laatste stap kan je ramen, deuren of een glazenwand
toevoegen aan het buitenverblijf. 

Zodra je op de wand klikt die je graag aanpassen wilt, krijg
je een aantal opties op te te passen aan de wand. 

Onder het wandkeuze menu kan je elke wand nogmaals
individueel bewerken. 

Is je buitenverbllijf af? 

BEKIJK NU IN AR! 
Benieuwd hoe het buitenverblijf, tuinhuis of de blokhut staat in jouw tuin?

NuBuiten helpt je graag met AR! 

Door middel van de AR functie bij de producten kun je zien hoe je droomtuin er
uit komt te zien. AR staat voor Augmented Reality. Dit betekend de je

smartphone, tablet of ander digitaal apparaat de echte wereld combineert met
virtuele producten. Je ervaart hoe producten in jouw tuin staan, net alsof ze er

echt staan! 

Benieuwd hoe het werkt? 

Kies een product uit en klik op de AR knop. Beweeg het apparaat zodat het
apparaat de omgeving kan vaststellen. Zodra het apparaat de ondergrond als

vloer herkent, wordt het product geplaatst op het scherm. 
 

Draai het product, zoom in of juist uit, beweeg je apparaat en loop een rondje
om het product. Het kan allemaal! De opties zijn eindeloos. 

 
Probeer en creëer nieuwe mogelijkheden zonder dat je he wist dat het in jouw

tuin past. 


