
TUINHUIZEN
P O S T M U S  C O L L E C T I E



WELKOM
BIJ POSTMUS TUINHUIZEN
De aanschaf van een tuinhuis of blokhut krijgt steeds meer prioriteit voor het buitenleven. Vaak wordt 

de veranda in de aanschaf van een tuinhuis of blokhut meegenomen, het zorgt er indirect voor dat u 

zich meer begeeft in de buitenlucht. Komt er een kleine bui over, dan hoeft u niet direct naar binnen 

maar kunt u gezellig buiten blijven zitten, wel zo fijn in een klimaat als het onze.

Postmus-Tuinhuizen is onderdeel van de Postmus.nl groep en is gespecialiseerd in het ontwerpen, 

bouwen en leveren van tuinhuizen in alle maten en stijlen. U vindt bij ons tuinhuizen en blokhutten 

met een plat dak, piramidedak, met overkapping en natuurlijk met een veranda. Bovenal kunt u bij ons 

uw tuinhuis of blokhut zelf ontwerpen door gebruik te maken van de 3D-configurator. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze showrooms. Zo hebben wij diverse 

showroommodellen staan bij onze hoofdvestiging in Valkenburg ZH bij Leiden, Lisse en Zwaanshoek.

Alle tuinhuizen ook 
  online bekijken?
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Prima-systeem
Het unieke, gepatenteerde, Prima-systeem is ontwikkeld door 
onze fabrikant in samenwerking met de TU Delft. Het Prima-
systeem maakt gebruik van een techniek waarbij de gefreesde 
wanddelen worden ingeschoven in hoekprofielen. Door de 
nauwkeurig bewerkte onderdelen en het aluminium profiel aan 
de binnenkant van de hoekstaanders, passen alle elementen 
perfect in elkaar. Hierdoor ontstaat een zeer stabiele 
constructie die lange tijd mee gaat.

Panelen-systeem
Dit systeem is sinds 2020 toegevoegd aan het Postmus 
assortiment. Het is snel en eenvoudig te monteren doordat 
alle wandpanelen op maat worden gemaakt in de fabriek. 
Wanden zitten tussen palen waardoor er een modern ogende 
constructie ontstaat. U bepaalt welke panelen en/of welke 
houtsoorten uw tuinhuis gebruikt. Het Panelen-systeem 
bestaat uit kant-en-klare panelen (wanden). U hoeft ze alleen 
nog maar aan elkaar te bevestigen. Hierdoor bespaart u 
aanzienlijk veel montagetijd. U heeft bovendien de keuze uit 
onze 3 houtsoorten; Siberisch lariks-, Douglas- of Vurenhout.

Pro-systeem
Het Pro-systeem is nu een aantal jaar in ons assortiment en 
biedt een moderne en robuuste uitstraling. De wand-elementen 
worden in massieve palen geschoven van 14x14 cm. Door de 
aluminium strips worden de wanddelen gefixeerd in de paal, 
waardoor er een stevige constructie ontstaat. De montage 
is eenvoudig maar toch zeer stabiel. Bovendien is het 
Pro-systeem perfect geschikt voor isolatie.

Blokhut-systeem
Het populaire Blokhut-systeem wordt gekenmerkt door de 
overlappende hoekverbindingen. Dit zorgt voor een klassieke 
en landelijke uitstraling. De veer en groef passen perfect in 
elkaar, waardoor een sterke verbinding ontstaat. Postmus kan 
uw blokhut exact op de gewenste maat produceren, waardoor 
de mogelijkheden eindeloos zijn.

BOUWSYSTEMEN
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TUINHUIZEN & BLOKHUTTEN
Wij hebben tuinhuizen & blokhutten voor u in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld de 

gebruiksvriendelijke en compacte tuinhuizen. Deze zijn ideaal voor gebruik als opslag- en/of 

hobbyruimte. Maar uiteindelijk bepaalt u wat het doeleinde is voor uw eigen tuinhuis of blokhut. 

Ook zien we steeds vaker de combinatie van tuinhuis & veranda terug komen in het buitenleven. 

Dit biedt de mogelijkheid om een dezelfde stijl te combineren van een tuinhuis en veranda. 

Want wat is fijner als u naast een mooi tuinhuis ook nog uw buitenleven kan verlengen. 

Ideaal voor de zomeravonden!

 

Via onze website www.postmus-tuinhuizen.nl kunt u de vele modellen zien die er mogelijk zijn. 

Wilt u graag persoonlijk advies? Dan nodigen wij u van harte uit bij een van onze showrooms of 

neem contact op via info@postmus.nl .
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Bouwsysteem Pro-systeem

Afmeting 480x300 cm

Wanddikte 28mm

Deur / Ramen DD02

Naam Wachtum

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 300x250 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen PX44 / PX45

Naam Raalte

Bouwsysteem Pro-systeem

Afmeting 200x350 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen DD01 / MG50

Naam Eemster

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 510x300 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen MG02 / PJ23

Naam Soendel

Technische informatie Technische informatie

Technische informatie Technische informatie

Check online! Check online!

Check online! Check online!

TUINHUIS MET OVERKAPPING “WACHTUM” 
De uitstraling van het Pro-systeem in combinatie met de glazen 
wanden geeft dit tuinhuis een zeer moderne look. U kunt er natuurlijk 
zelf voor kiezen om het tuinhuis ook nog te verven. Ieder zijn 
smaak! Past dit tuinhuis niet helemaal in uw tuin? De afmetingen en 
eigenschappen ervan kunt u zelf online aanpassen. Scan hiervoor de 
QR-code. 

KLASSIEKE BLOKHUT “RAALTE” 
Een blokhut die ideaal is als opbergruimte zie je veel in de wat kleinere 
tuinen. De echte klassieke structuur van een blokhut komt bij de 
blokhut Raalte naar voren. Het zadeldak, de hoeken, ramen en deuren 
zijn allemaal aanpasbaar naar uw eigen wensen. 

DE IDEALE SCHUUR “EEMSTER” 
Deze compacte en erg moderne schuur zal in iedere tuin van 
meerwaarde zijn. U kunt uw tuinhuis van binnen inrichten naar eigen 
smaak. Geniet van de hoogwaardige kwaliteit van de materialen en de 
ruimte om uw spullen veilig op te bergen. Wilt u een andere deur of een 
ander raam? U heeft keuze uit diverse andere deuren en ramen. 

BLOKHUT MET OVERDEKTE INGANG “SOENDEL” 
Een op maat gemaakte blokhut, zodat u optimaal gebruik maakt van 
de ruimte in uw tuin. Blokhut Soendel, kan ook voor uw tuin geschikt 
zijn. Wilt u meer informatie of wilt u graag een aantal blokhutten in het 
‘’echt’’ zien? Kom langs in onze showroom en laat u extra inspireren.  
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DE VIJFHOEKIGE “WEZUP” 
Dit vijfhoekige tuinhuis geeft u de mogelijkheid om de hoeken in uw 
tuin optimaal te benutten. Het gebruikte bouwsysteem hierbij is het 
Prima-systeem, de iets goedkopere variant in ons assortiment. Dit 
systeem heeft iets minder mogelijkheden wat betreft maatwerk. 
Bekijk snel online of dit bouwsysteem bij u in de tuin past. 

TUINHUIS MET OVERKAPPING ”MUSSEL” 
Ideaal om tijdens een zomerse dag te genieten van uw tuinhuis. 
De overkapping naast de opbergruimte geeft u een rijkelijk gevoel, 
waardoor u extra lang kunt genieten van een zomerse dag. Ook bij het 
Prima-systeem zijn dit soort combinaties mogelijk. Wat is uw ideale 
combinatie?

Bouwsysteem Prima-systeem

Afmeting 240x240 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen MG01

Naam Wezup

Bouwsysteem Prima-systeem

Afmeting 360x240 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen DD01

Naam Mussel

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

TUINHUIZEN & BLOKHUTTEN
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NIEUW DESIGN TUINHUIS “HELLUM”
Qua uiterlijk wijkt het tuinhuis Hellum het meest af van de andere 
tuinhuizen. Nieuw in ons assortiment, maar mateloos populair 
om te pronken in diverse kleuren en maten. Het Panelen-systeem 
is makkelijker op te bouwen ten opzichte van het Pro- of Blokhut-
systeem.

TUINHUIS MET PIRAMIDE DAK ‘’DUBBEL’’
Een klassiek tuinhuis met een piramide dak, biedt u de mogelijkheid 
om een mooie opbergruimte in te richten. Wilt u uw tuinhuis graag als 
leefruimte gebruiken, dan bieden wij u de mogelijkheid om het tuinhuis 
op maat te maken. Neem gerust contact met ons op of ontwerp uw 
eigen tuinhuis in de 3D-configurator. 

Bouwsysteem Panelen-systeem

Afmeting 590x390 cm

Wanddikte 18 mm

Deur / Ramen VDL / Glaspanelen

Naam Hellum

Bouwsysteem Prima-systeem

Afmeting 240x300 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen Vouwdeur VL01H & DL01H

Naam Dubbel

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

Nieuw!

TUINHUIZEN & BLOKHUTTEN
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EEN TUINHUIS VOOR UW TUIN
Doordat de tuinhuizen en veranda’s op maat worden gemaakt, zal er ook voor uw tuin een geschikt model zijn. 
Geniet van de vele voordelen en keuzes, zodat u jaren lang kan genieten van uw tuinhuis.

Deuren
Van een glazen deur tot een dubbele deur. De vele keuzes 
kunnen het gebruiksgemak en uiterlijk flink verbeteren. 
Gebruiksvriendelijk en veiligheid hebben bij onze deuren 
de hoogste prioriteit.

Ramen
Verstelbare ramen in diverse maten. Waarbij standaard 
de ramen worden afgekit en er afwateringssleuven 
worden gemonteerd.

HR++ Dubbel glas
Standaard ruiten geleverd van HR++ dubbelglas voor 
perfecte afwerking en goede isolatie.

Dak-keuze
Diverse daken zijn mogelijk. Plat-, zadel-, piramide-, 
kegel- of een lessenaars dak.
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TUINHUIS VOOR IEDERE TUIN
Tuinhuizen zijn er in alle soorten en maten. Geschikt als bergingsruimte of juist meer als werkruimte? Laat u juist adviseren 
door onze tuinhuis experts wat voor uw tuinhuis het meest geschikt is.

Houtkwaliteit
Eerste klas vurenhout, dat afkomstig is uit de Noordelijk 
gelegen landen. De kringen van deze bomen zitten korter 
op elkaar, wat het hout stabieler maakt.

Extra’s
Balustrade, sokkels, binnenvloer en nog veel meer. Er is 
keuze uit vele extra opties, deze kunt u vinden bij het zelf 
ontwerpen van uw tuinhuis.

Wanden
Wilt u graag een binnenleven creëren in uw tuinhuis en 
ook de winter periode graag binnen zitten? Dan raden wij 
u aan om onze dikste wanddikte te kiezen. U kunt kiezen 
tussen de diktes; 28, 44 en 68 mm.

5 jaar garantie
Gedurende 5 jaar bent u verzekerd voor constructie- 
en/of fabricagefouten.

5 JAAR
G A R A N T I E
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VERANDA’S & OVERKAPPINGEN
Een veranda geeft het buitenleven een extra impuls. U brengt de zomer in uw tuin. Al enige jaren zien 

we dat het kopen van een veranda enorm populair is. In vele tuinen wordt ruimte vrijgemaakt om een 

veranda te plaatsen zodat men zelfs bij minder weer kan genieten van de tuin. Want wat is nou fijner 

dan op een zomerse avond nog lekker beschut en warm in uw eigen tuin te zitten?

Verleng het buitenseizoen
Veranda’s geven leefplezier, verlengen het buitenseizoen en het is dé plek om met vrienden en familie 

te zijn. Wil je ook een veranda in uw tuin? Neem contact met ons op na het bekijken van de website of 

ontwerp zelf uw eigen veranda in de 3D configurator.

De veranda is het verlengde van uw tuin
Bent u op zoek naar een veranda in samenwerking met een vernieuwde tuin? Dan raden wij 

u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Zodat wij in samenwerking met 

Postmus-Sierbestrating een vrijblijvende 3D tekening kunnen ontwerpen om uw veranda 

tot in perfectie te passen in uw tuin.
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Configureer uw
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VERANDA ALS IDEAAL RUSTPUNT IN DE TUIN “HAUWERT” 
Een lounge- of tuinset onder de veranda, zal uw buitenleven flink 
verbeteren. Veranda Hauwert is uiteraard aan te passen aan de maat 
van uw tuin. U kunt een keuze maken uit type dak, kleur of een andere 
maat. Bekijk hem snel online of kom langs bij ons in de showroom.

VERANDA SHOWROOM MODEL “OLST” 
De veranda Olst is in het echt te bewonderen in onze showroom in 
Valkenburg ZH bij Leiden. Wilt u een rijk en warm gevoel in uw tuin, dan 
zou een veranda niet misstaan. Wij bieden u de mogelijkheid om deze 
aan te passen naar de grootte van uw tuin. Wilt u een glasschuifwand 
dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

Bouwsysteem Prima-systeem

Afmeting 500x300 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen -

Naam Hauwert

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 300x410 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen Glasschuifwand

Naam Olst

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

EEN SCHUUR MET DE OVERKAPPING “LUTTEN” 
Op zoek naar een schuur met een overkapping? Bekijk hier de 
mogelijkheden van een tuinhuis met overkapping, blokhut met 
overkapping of een schuur met overkapping. Een veranda met 
overkapping is ideaal om tijdens warme zomeravonden lekker beschut 
buiten te verblijven. Tevens is een schuur met overkapping op maat 
mogelijk of kunt u zelf een schuur met overkapping bouwen.

DE IDEALE HOEK IN DE TUIN MET DE VERANDA “VASSE” 
Een veranda maakt het mogelijk om lekker van uw tuin te 
genieten, ook wanneer het wat minder lekker weer is. Een echte 
blikvanger die jarenlang mooi blijft, doordat deze beschikt over 
een wind- en waterdichte hoekverbinding. Bent u op zoek naar een 
terrasoverkapping of veranda die perfect past bij uw huis of tuin? 

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 550x420 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen PE61

Naam Lutten

Bouwsysteem Prima-systeem

Afmeting 240x300 cm

Wanddikte 28 mm

Deur / Ramen -

Naam Vasse

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

VERANDA’S & OVERKAPPINGEN
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BLOKHUT MET OVERDEKTE ACHTER INGANG “NOTTER” 
Of het nu uw fietsen zijn, het speelgoed van uw kinderen, het 
tuingereedschap of uw kerstspullen u komt altijd ruimte tekort. 
Een blokhut of tuinhuis in uw tuin biedt hiervoor de beste oplossing. 
Naast een extra ruimte voor het opslaan van uw spullen, is de 
toevoeging hiervan ook nog eens een mooie aanvulling voor uw tuin. 
Bekijk de mogelijkheden op Postmus-tuinhuizen.nl. 

DE KLASSIEKE COMBINATIE BIJ DE VERANDA “HOLTEN” 
De klassieke uitstraling bij het Blokhut-systeem is niet meer weg te 
denken uit ons assortiment. Deze veranda combinatie blijft enorm 
populair en past in iedere tuin. Ontwerp hem zelf bij ons op de 
website of kom langs in de showroom voor een ontwerp.

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 400x350 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen DD01 / PE61

Naam Notter

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 300x360 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen Glasschuifwand

Naam Holten

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

VERANDA’S & OVERKAPPINGEN
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VERLENG UW BINNENLEVEN MET VERANDA “BLOKUM” 
Verleng uw binnenleven naar buiten met de aanbouw veranda 
Blokum. Een aanbouwveranda kan u de perfecte combinatie geven 
voor het binnen- en buitenleven. Wilt u ook uw binnen- en buitenleven 
combineren? Ontwerp dan uw eigen aanbouwveranda op maat op 
onze website. Scan de onderstaande QR-code met uw telefoon of 
tablet. 

RUIME VERANDA MET OPBERGRUIMTE “BRONKHORST” 
Tuinhuis met ruime veranda, ideaal voor een compacte opbergruimte 
en daarbij een ruim overdekt gedeelte. Met een platdak is dit tuinhuis 
geschikt voor iedere tuingrootte, waarbij het mogelijk is om deze naar 
eigen maat aan te passen.

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 260x820 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen -

Naam Blokum

Bouwsysteem Blokhut-systeem

Afmeting 500x230 cm

Wanddikte 44 mm

Deur / Ramen DD01 enkele deur

Naam Bronkhorst

Technische informatie

Technische informatie

Check online!

Check online!

VERANDA’S & OVERKAPPINGEN
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GENIET ELK SEIZOEN
VAN JE TUIN
De rust die jij vindt in jouw buitenverblijf geeft jouw het ultieme genot van het buitenleven. 

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

• Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen

• Snel & simpel: kies een klant-en-klaar samenstelling

• Stel jouw verblijf samen met de diverse bouwdelen

De verschillende typen verblijven hebben licht van elkaar afwijkende specificaties. 

De details hiervan vind je terug in de folder van Hillhout of kom langs in de showroom 

in Valkenburg ZH bij Leiden voor direct persoonlijk advies.
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MODULAIRE BUITENVERBLIJVEN

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm
• Snel & simpel: 
 Kies een kant-en-klaar samenstelling
• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas hout

Zelf samenstellen? Scan de QR code

• Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm
• Totale hoogte 260 cm
• Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas hout

Zelf samenstellen? Scan de QR code

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 360 of 500 cm
• Totale hoogte 269 cm
• Robuuste uitstraling

Zelf samenstellen? Scan de QR code 

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm
• Totale hoogte: 342 of 369 cm hoog
• Klassieke uitstraling

Zelf samenstellen? Scan de QR code

Kom langs in de showroom!
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• Modernste serie uit het Hillhout assortiment
• Aluminium framewerk in de kleur gitzwart
• Inclusief dakgoot & afvoer

Zelf samenstellen? Scan de QR code

• Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm
• Totale hoogte 246 cm
• Klassieke uitstraling

Zelf samenstellen? Scan de QR code

• Verkrijgbaar als hoek- of als recht model
• Massieve uitstraling
• Totale hoogte 261 cm

Zelf samenstellen? Scan de QR code

BUITENVERBLIJF AAN JE HUIS

OVERKAPPING ALLURE

OVERKAPPING EXCELLENT

OVERKAPPING PREMIUM
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LATEN BOUWEN
OF ZELF OPBOUWEN 
Bent u een goede klusjesman, doe-het-zelver of gewoon handig? Dan is het een overweging om zelf 

uw eigen tuinhuis te bouwen. Natuurlijk kost het de nodige tijd en is enige handigheid met houten 

constructies een voorwaarde maar is het antwoord op beide JA, waarom dan niet?

De meerderheid van onze klanten kiezen ervoor om hun tuinhuis te laten bouwen door een van onze 

specialisten. De reden hiervan is simpel: omdat men er geen omkijken naar wil hebben en ze de 

zekerheid willen hebben dat het direct goed wordt gemonteerd. Laat u echter niet direct uit het veld 

slaan want zelf een tuinhuis bouwen bespaart geld en is natuurlijk ook een mooi avontuur.
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scan de QR code
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TUINHUIS OF VERANDA 
IN EEN GEHEEL NIEUWE TUIN
Wij brengen alles samen, om voor u de ideale tuin te creëren. Zo brengen wij geheel in kaart, 

wat de mogelijkheden zijn voor het nieuwe ontwerp van uw tuin.

Wilt u graag de gehele tuin vernieuwen, dan bent u bij Postmus aan het goede adres. 

Onze showroom in Valkenburg ZH bij Leiden heeft meer dan 15 showtuinen om u te voorzien 

met de vele tuininspiraties. Daarbij een bijkomend feit dat onze tuinontwerpers een gratis* 

3D-tekening kunnen maken van uw toekomstige tuin.

Wat wij belangrijk vinden in het ontwerp:

• Uw wensen

• Onze kennis

• Nieuwste trends op tuingebied

Als wij samen met u het 3D-tuinontwerp hebben bekeken en u bent er tot in de details mee eens 

dat dit uw nieuwe tuin moet worden. Zullen wij daarbij een passende offerte maken. 

Hierbij zorgen wij er voor dat prijs/kwaliteit goed in verhouding zijn.

In de offerte zorgen wij ervoor dat aan alles is gedacht voor het realiseren van een nieuwe tuin. 

Dus ook voor de aanleg van de tuin! Wij werken samen met een aantal geselecteerde 

partner-hoveniers, die de tuin vakkundig en zorgvuldig van ontwerp tot realiteit kunnen maken.

Heeft u een vraag over het realiseren van een nieuwe tuin? 

Neem dan direct contact met ons op of kom langs bij ons in de showroom.





H E T  B U I T E N L E V E N

S I E R B E S T R AT I N G V L O E R T E G E L S T U I N H U I Z E N T U I N M E U B E L E N T U I N O N T W E R P

Showroom Valkenburg zh
Voorschoterweg 6a
2235 SH Valkenburg zh
valkenburg@postmus.nl

Showroom Zwaanshoek
Hillegommerdijk 554
2136 KX Zwaanshoek
zwaanshoek@postmus.nl

Showroom Lisse
Rooversbroekdijk 109
2161 LP Lisse
lisse@postmus.nl

Opslag Katwijk
Valkenburgseweg 105
2223 KC Katwijk zh
info@postmus.nl


