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Een standaard raam voor een Almhut of Barn is een
volle wand voorzien van een klein dubbel,
opendraaiend raam met decoratieve luikjes. 

STANDAARD RAAM

Bij het ontwerpen van de Almhut of Barn voor uw project hebt u keuze uit
verschillende wandopties. Het flexibele systeem laat toe om elke soort wand met

elkaar te koppelen. 

WANDOPTIES VOOR 
ALMHUTTEN EN BARNS

01
Dit is een volledig gesloten wand. Deze kan gebruikt
worden om ruimtes van elkaar af te scheiden. 

VOLLE WAND

02 OPEN WAND
Indien u een halfopen of volledig open constructie
wilt, kunnen we alle of enkele wanden weg laten. 



05

De horizontale ramen zijn een houten raamelement
onderverdeeld in 3 ruitjes. Door meerdere
raamelementen met elkaar te combineren kom je tot
1 grote panoramische wand.

PANORAMISCH RAAM
HORIZONTAAL

04

Er is ook een mogelijkheid om voor glazen wanden
te kiezen. Deze verticale panoramische ramen zijn
van zwart gelakte aluminium en brengen enorm veel
lichtinval naar binnen. 

PANORAMISCH RAAM
VERTICAAL

06 PANORAMISCHE GEVEL
De panoramische gevel is het driehoekige deel van
de voor- en/of achterwand van de Almhut of Barn.  

07 PANORAMISCHE WAND
Door panoramische ramen en een
panoramische gevel te combineren met elkaar
kunnen we een Almhut met een volledig glazen
wand voorzien. Dit creëert een heel open
gevoel.



10
Kies voor een grote dubbele poort als ingang op de
gevel van de Barn om een authentieke look te
creëren.

POORT

11
Een decoratieve omheining kan gebruikt worden om
ruimtes van elkaar af te scheiden of als omheining
van een Almhut (zowel binnen- als buitenwand).

DECORATIEVE OMHEINING

09
De dubbele deur biedt toegang tot de Almhut of
Barn. Deze is steeds voorzien van een paniekslot
waardoor hij volledig afgesloten kan worden.
Er kunnen ook twee dubbele deuren naast elkaar
geplaatst worden om de ingang nog breder te
maken.

DUBBELE DEUR

08 SCREEN
Met onze screens hebt u de mogelijkheid om de
Almhut te openen of volledig te sluiten. Ideaal voor
wisselvallige weersomstandigheden!



12 LUIK
Een luik is ideaal als wandoptie voor take-away
service, ticket booth, onthaal, ...

13 NORDIC WALL
De Nordic wall is hetzelfde als onze standaard wand,
maar in een mooi, warm Scandinavisch rood. 

14 COUNTRY WALL
De Country wall is hetzelfde als onze standaard
wand, maar in een mooi, warm Scandinavisch groen. 


