
metalen tuinhuizen 
Eigentijds design zonder onderhoud

ELEGANTO, 
let us STEEL your heart.



STERK EN DUURZAAM
De gegalvaniseerde draagstructuur garandeert een lange levens-

duur. Staal is het materiaal van de toekomst.  

SNEL EN EENVOUDIG TE MONTEREN
Het systeem bestaat uit geprefabriceerde onderdelen die een-
voudig zijn in opbouw.  Een korte training of beknopte handlei-

ding volstaan om een constructie snel op te bouwen. 

ONDERHOUDSVRIJ
Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een tuinhuis van Elegan-

to. Bij een stalen constructie is er minder onderhoud nodig dan 
bij hout. Schilderwerk kan je achterwege laten want het tuinhuis 

blijft er steeds als nieuw uitzien.  

MODERNE UITSTRALING
TELLURIA heeft door zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden 

een moderne,  strakke uitstraling die gemakkelijk samengaat 

met de meeste bouwstijlen en omgevingen.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
De constructies zijn niet alleen 100% recycleerbaar, maar kunnen 
ook hergebruikt worden. Telluria is een lichtgewicht constructie, 

hetgeen efficiënt transport mogelijk maakt. De constructies wor-

den geleverd als bouwpakket. Er is dus geen sprake van afval of 

veel verbruik van energie, water of andere bronnen.

20 JAAR GARANTIE
Alle Telluria Eleganto tuinhuizen staan voor een hoogwaardige 
kwaliteit waar je vele jaren plezier aan beleeft. Ze zijn eenvoudig 

te onderhouden, roesten nooit en je krijgt er maar liefst 20 jaar 
garantie op.

ELEGANTO, let us STEEL your heart.



Eleganto
Een moderne berging

We hechten in huis veel belang aan de inrichting en het 

comfort. Waarom trekken we die lijn dan niet door tot 

buiten? Het kan, met onze tuinhuizen ELEGANTO. 

De naam zegt het zelf.  

Geef je tuin de elegantie die hij verdient. 

Dit metalen tuinhuis heeft niets dan voordelen en is een 

streling voor het oog. 

Onze tuinhuizen zijn verkrijgbaar in 12 verschillende 

formaten en er is keuze uit 2 kleuren (wit en antraciet)

Door de vrije ruimte tussen de binnen- en de 

buitenwand is er de mogelijkheid om gemakkelijk 

isolatie en nutsvoorzieningen te integreren!



STAAL ALS DUURZAAM 
BOUWMATERIAAL

Alle profielen van ELEGANTO bestaan uit gegalvaniseerd 

staal (vuurverzinkt). De staalplaten hebben een zinklaag 

van 275g/m2 waardoor een ELEGANTO tuinhuis nooit zal 

roesten.

Telluria maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardig staal 

van Europese leveranciers.

Ze maken staal op een hoogtechnologische en efficiënte 

manier van A tot Z, van grondstof tot afgewerkt product. 

Zo kunnen we garanderen dat je het beste 

in huis haalt, voor je tuin.

KLEUREN:

WIT
    Lijkend op RAL 9003

    Hoeken ook in antraciet 
    te verkrijgen

ANTRACIET     Lijkend op RAL 7043

Eleganto 18 serie 

Eleganto 21 serie 

Buitenmaat 178x178 cm - Binnenmaat 150x150 cm 

Hoogte: 219 cm - Deuropening enkele deur: 90 x 198 cm 

Buitenmaat 208x208 cm - Binnenmaat 180x180 cm

Hoogte: 219 cm - Deuropening enkele deur: 90 x 198 cm
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Eleganto 24 serie 

Eleganto 27 serie 

Eleganto 30 serie 

Eleganto 33 serie 

2421: Buitenmaat 238x208 cm - Binnenmaat 210x180 cm

2721: Buitenmaat 268x208 cm - Binnenmaat 240x180 cm

3024: Buitenmaat 298x238 cm - Binnenmaat 270x210 cm 

3330: Buitenmaat 328x298 cm - Binnenmaat 300x270 cm
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Hoogte: 219 cm 

Deuropening enkele deur: 90 x 198 cm

Hoogte: 219 cm 

Deuropening dubbele deur: 180x 198 cm

Hoogte: 219 cm 

Deuropening dubbele deur: 180x 198 cm

Hoogte: 219 cm 

Deuropening dubbele deur: 180x 198 cm

2424: Buitenmaat 238x238 cm - Binnenmaat 210x210 cm

2724: Buitenmaat 268x238 cm - Binnenmaat 240x210 cm

3027: Buitenmaat 298x268 cm - Binnenmaat 270x240 cm 
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LAAT JE TUIN BLINKEN!
Extra ruimte nodig voor uw fietsen, werktuig  

of andere spullen, maar wilt u tegelijk extra ruimte 

om te relaxen of om vrienden te ontvangen? Maak dan indruk  

met één van de volgende uitbreidingen op de ELEGANTO.
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Beispiel Eleganto 2424 inkl. Loungeanbau rechts

Beispiel Eleganto 3024 inkl. Loungeanbau rechts
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Als voorbeeld eleganto 2424 met luifel.

Eleganto Lounge
Buitenmaat 284x238 cm - Binnenmaat is 270x210 cm - Hoogte: 219 cm

Lounge rechts of links (optie) te monteren

Hoeken ook in antraciet verkrijgbaar (optie)

Deze is enkel te combineren met de ELEGANTO: 2424 • 2724 • 3024



OPTIES:

Vloerplaat Binnenwandpakket

Oprijdrempel Geperforeerde plaat met haken

BASISUITRUSTING:

• Verkrijgbaar in wit of antraciet

• Vergrendeling met cilinderslot

• Deur voorzien van plexiglas (4 mm)

• De dakranden en de deur zijn antraciet

• De hoeken hebben dezelfde kleur als de buitenwand

• De dakranden zijn 18 cm hoog en 10 cm breed 

(excl. basismodel: 6 cm hoog en 6 cm breed)

• De buitenplaten zijn van vuurverzinkt staal (0,9 mm) 

• Het dak bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen (4 cm)

• Voorzien van ventilatie

• Geïntegreerde dakgoot met afloopbuis (excl. basismodel)

• Binnenwand is optioneel verkrijgbaar

VOORBEREIDING:

• Maak de grond proper en vlak

• Controleer of de ondergrond waterpas is

• Voorzie een betonnen vloerplaat die rondom 10 cm 

groter is dan de oppervlakte van het tuinhuis

• Dikte betonnen vloerplaat: > 20 cm

• Veranker het tuinhuis met 4 keilbouten (niet 

inbegrepen in het pakket)



Verdeeld door Aquaplan I www.aquaplan.com

REVOLUTIONAIR 
STALEN BOUWSYSTEEM

STEEL OF LIFE
TELLURIA is een makkelijk te installeren stalen 

bouwsysteem. Dankzij de talrijke voordelen van staal, zal 

dit systeem in de toekomst een zeer belangrijke rol spelen 

en door de flexibiliteit inspireert het systeem mensen om 

hun droomconstructies waar te maken. 

EIGEN PRODUCTIE
Alle TELLURIA componenten zijn van Europese makelij, 

geproduceerd in België.  Een gestandaardiseerde en 

geautomatiseerde productie die onder continu toezicht 

staat, resulteert in een nauwkeurig product. De onderdelen 

en constructies worden uitvoerig en streng getest en enkel 

vervaardigd uit kwalitatieve materialen. Daardoor kunnen 

zij aan de hardste omstandigheden (vuurbestendig, hevige 

rukwinden,...) weerstaan.

PLAATSING
Deze metalen tuinhuizen worden geleverd in een pakket 

voor zelfplaatsing. Voor meer informatie, of voor een 

ervaren plaatser, zie www.doitforme.be




