
 



 

  Beste hobbykweker 
Er gaat natuurlijk niets boven het telen van uw eigen groente, altijd lekker vers en biologisch zonder bestrijdingsmiddelen. 

Om dit te kunnen realiseren, is een stevige en ruime hobbykas van groot belang.   

 

Wij, van Nieuwboer Kassenbouw, kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn. 

 

Met onze jarenlange ervaring in de professionele kassenbouw hebben wij voor de fanatieke hobbyteler een oerdegelijke  

hobbykas ontworpen. 

Omdat wij onze hobbykassen in eigen fabriek produceren, kunnen wij naast onze standaard kassen ook specifieke ontwerpen 

maken, zodat uw hobbykas aan al uw wensen voldoet. 

 

Laat u door ons inspireren, en eet u straks heerlijke verse gezonde groente uit uw eigen kas. 

 

                  Uit eigen kas                                           Heerlijke komkommers of verse smaakvolle tomaten 

 

 



      Sterk en solide 
Onze hobbykassen, die wij met onze jarenlange ervaring in de professionele kassenbouw hebben ontwikkeld,  

zijn sterker, robuuster, en storm vaster dan de meeste andere kassen die voor de particulieren te koop zijn. 

Wij gebruiken door ons zelf ontworpen profielen die net zo sterk zijn als die van de professionele kassen. 

Ook de manier van het vastzetten van het glas door middel van afdekrubber komt uit de professionele kassenbouw. 

De profielen van onze hobbykassen zijn gebaseerd op “koker” profielen wat voor een enorme stijfheid garant staat. 

De gevels worden bij ons in onze fabriek in elkaar gelast. Dit zorgt voor een sterk frame welke elke storm kan doorstaan. 

Alle ramen worden vierzijdig met afdekrubber vastgezet, zodat deze ook bij de zwaarste storm op hun plaats blijven. 

Dus heeft u na een storm voor de zoveelste keer schade aan uw kas, denk dan eens aan een kas van:  

Nieuwboer Kassenbouw. 
 

  

 Afdek rubber houdt het glas altijd op zijn plaats  De in elkaar gelaste panelen 

en zorgt voor een waterdichte afwerking   kunnen de zwaarste storm weerstaan 



     Goed funderen 

Om er voor te zorgen dat de kas niet alleen heel maar ook op zijn plaats blijft staan , is een goede fundering van groot belang 

 

Onze funderingen zijn gemaakt van gerecyclede kunststof palen welke in een betonprop in de grond worden verankerd. 

Aan deze palen worden de gerecycled kunststof planken van 30cm hoog door middel van RVS bouten en moeren bevestigd. 

Op deze planken wordt door middel van aluminium 2-gats plaatjes en RVS bouten en moeren de kas gemonteerd. 

De voordelen van deze fundering zijn:  

Eenvoudig te plaatsen, geheel onderhoudsvrij en sterk genoeg om de kas ook tijdens stormen op zijn plaats te houden. 

Ook kunnen wij de kas natuurlijk op bijna elke door de opdrachtgever zelf geplaatste fundering plaatsen. 

 

 

 

Deze milieu vriendelijke fundering ziet er ook nog eens heel netjes uit 

 



 

 

De kas als sieraad in uw tuin 
Doordat wij alle kassen in eigen fabriek maken, kunnen wij qua vormgeving aan bijna al uw wensen voldoen. 

Dus als u niet zomaar een kas wilt, maar een die ook nog eens een lust voor het oog is en uw tuin verfraait, 

bent u bij ons aan het juiste adres. 

Wat ons betreft zijn de mogelijkheden eindeloos en zijn wij in staat om elk ontwerp te vertalen naar een bruikbare kas. 

U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om uw kas te laten poedercoaten in iedere gewenste RAL kleur. 

Buiten het feit dat het er erg mooi uitziet, wordt ook het aluminium beschermd tegen corrosie en oxidatie. 

Zo kunt u een kas al een heel ander uitstraling geven door hem bijvoorbeeld van een groene of zwarte kleur te voorzien. 

En door gebruik te maken van ronde vormen in combinatie met een mooie kleur krijgt u echt een eyecatcher in uw tuin. 

 

 

 

         Een standaardkas op kleur gecoat.                           Een op kleur gemaakt prieeltje. 



 

Speciaal op maat gemaakte kassen. 
Onze kassen kunnen ook worden voorzien van veiligheidsglas.  Zowel gehard of gelaagd glas.  

Dan zijn de gebruik mogelijkheden bijna onbeperkt. Als eenvoudige serre of droogloop tussen 2 gebouwen. 

Kom gerust eens langs en laat u verrassen door welke mogelijkheden wij allemaal te bieden hebben. 

 

   

 

 


