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Of u nu kiest voor aluminium,

hout of een combinatie:

BUSSCHER SERREBOUW

realiseert uw DROOMSERRE!

Busscher Serrebouw Ootmarsum - Eemnes

Bouwen met glas
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Wilt u meer licht en extra ruimte in uw woning? Laat dan uw licht eens schijnen over een aanbouw met glas, oftewel een 
serre. Het vergroot uw woongenot, geeft een meerwaarde aan uw woning en biedt de mogelijkheid om gedurende alle 
seizoenen te genieten van het buitenleven. Met een serre wordt uw woning lichter, ruimer en het krijgt een extra luxueuze
en comfortabele uitstraling.

Busscher Serrebouw begeleidt het totale serrebouwproces van idee en ontwerp tot en met de oplevering. 
Een serre van Busscher is uniek in ontwerp, uitvoering en kwaliteit.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van aluminium serres. Het voordeel van aluminium is dat het onderhoudsvrien-
delijk is, kwalitatief sterk en kleurvast. De serres zijn compleet geïsoleerd. Dat geldt voor de aluminium profielen, maar 
ook voor de beglazing.

Serres & Veranda’s

“Door toepassing van bijvoorbeeld een glazen 
vouwwand of schuifpui in de serre vergroot u 
in een handomdraai uw terras en kunt u heerlijk 
van het buitenleven genieten.”



4

Serres & Veranda’s
Klassiek, modern, landelijk of Engelse stijl, uitgevoerd in hout, aluminium, staal of een combinatie: de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Busscher Serrebouw maakt prachtige serre-ontwerpen met oog voor detail. Een serre is een stijlvolle en 
vriendelijke vergroting van uw woonhuis en het moet comfort bieden, want u brengt er vele uren door. 

Bij Busscher Serrebouw staan uw wensen centraal en laten we het ontwerp en de bouw naadloos passen bij uw woonhuis 
en omgeving. Alsof het er altijd is geweest. De duurzame materialen garanderen een lange levensduur en een 
uitbouw van Busscher betekent dan ook zorgeloos genieten.
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Lichtstraten komen steeds vaker voor in de ontwerpen van architecten en designers. In tegenstelling tot een traditionele 
aanbouw met plat dak, creëert een aanbouw met lichtstraat een geweldig ruimtelijk effect.

Lichtstraten leggen het accent op een ruimte. Het maakt van bijvoorbeeld een woonkeuken, eetkamer of zithoek een 
heerlijk lichte en comfortabele ruimte. De lichtstraten worden op maat gemaakt en voorzien van HR++ veiligheidsiso-
latieglas. Triple-beglazing, zonwerende en zelfs zelfreinigende beglazing behoren tot de mogelijkheden. Aan u de keus!

Lichtstraten op maat

Kijk ook eens op
onze website:

www.busscher-serres.nl 
voor meer informatie.
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Hier ziet u een aantal projecten uitgevoerd met het spectaculaire
KELLER Minimal Windows®, een schuifdeursysteem met ultraslanke 
profielen. Ook vaste glaspuien zijn mogelijk.

Deze glazen (schuif)puien wordt voorzien van veiligheidsglas 
(eventueel zonwerend), zelfs glasverwarming is mogelijk!

Dit systeem is goed te combineren met uw nieuwe (serre)aan-
bouw, maar ook uitstekend toe te passen in uw bestaande
woning. Het bijzondere van KELLER Minimal Windows®  is dat het
zeer grote schuivende glaspartijen mogelijk maakt, zelfs met
elektrische aandrijving en vergrendeling!

Transparantie

Elegantie

Optimaal licht

Buitengevoel

Glazen schuifpuien
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Glazen vouwwanden
geïsoleerd

Met een glazen vouwwand creëert u in één beweging een prachtige naadloze overgang van uw woning naar het terras. 
Het geeft een maximaal ruimtelijk gevoel met uitstekende isolerende eigenschappen. De vouwwand kan in elke woon-
situatie worden toegepast en voldoet aan de strengste eisen van energiebesparing. De vouwwand kan in elke gewen-
ste openingsvorm geleverd worden, naar binnen of buiten vouwend en naar links en/of naar rechts geopend worden.

Beglazing en profielen
De vouwwand bestaat uit geïsoleerde aluminium profielen en is standaard voorzien van isolatieglas (U=1,1 W/m2 K), 
maar uiteraard is elke glassoort mogelijk.

De profielen zijn van aluminium, hout of een combinatie van beide. De aluminium profielen kunnen geanodiseerd 
of gemoffeld worden in elke gewenste (RAL) kleur. De profielen zijn slank, zodat u maximaal geniet van het licht en 
ruimtelijk effect. De speciale scharnieren zijn geïntegreerd in de deuren en zorgen voor een stabiele samenhang van de 
vouwdeuren en bevestiging aan het loopwerk.

Maximaal genieten van comfort, isolatie en kwaliteit!

Een 5 meter brede vouwwand laat 
zich moeiteloos samenvouwen tot 
een pakket van 50 centimeter.
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Genieten van uw tuin en terras is eenvoudig als het warm en zonnig weer is, maar wat als het iets kouder is of regent? Een 
terrasoverkapping is dé oplossing! Door de toepassing van een glazen dak blijft de lichtinval in uw woning behouden.
U zult versteld staan hoe vaak en hoeveel langer u kunt genieten van het buitenleven. 

De tuinkamers van Busscher Serrebouw zijn van topkwaliteit en op maat gemaakt. De aluminium profielen zijn kleurvast,
onderhoudsvriendelijk en in elke gewenste RAL-kleur te verkrijgen.  

Tuinkamers

“Uw huis lijkt
ruimer en krijgt een
luxueuze uitstraling.”
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Eindeloos veel mogelijkheden.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend advies of 
maak een afspraak in onze showroom in Ootmarsum. Neem tekeningen en foto’s van uw woning mee, zodat we samen 
met u een mooi plan kunnen maken. 

Met een glazen schuifwand of vouwwand maakt u uw terras eenvoudig wind- en waterdicht. U profiteert hierdoor 
nog langer van het buitenleven. De glazen vouwwanden bieden een verscheidenheid aan openingsmogelijkheden: naar 
links en/of naar rechts vouwend, naar buiten of binnen vouwend. Met een glazen vouwwand opent u de ruimte nage-
noeg volledig en creëert u een naadloze overgang van uw terras naar de tuin. Glazen vouwwanden worden vaak
toegepast ter afsluiting van een terrasoverkapping, maar ook als balkonbeglazing.

Glazen vouwwanden
ongeïsoleerd

Kleurenschema glazen puien.
Busscher Serrebouw heeft een ruim aanbod van standaard RAL-kleuren en een verscheidenheid aan andere kleuren 
uit de Solarlux kleurengids. Tijdens een bezoek aan de showroom of tijdens een afspraak op locatie kunt u de kleuren
bekijken en uw gewenste kleur uitzoeken. 
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Horeca serres



Showroom
Bezoek onze prachtige 

showroom in Ootmarsum 

of Eemnes, ervaar onze 

kwaliteit en laat u 

deskundig adviseren.

Busscher Serrebouw is in 2006 opgericht door Martijn en Daniëlle 
Busscher. Martijn is een doorgewinterde serrebouwer en is officieel 
aannemer. Hij begeleidt persoonlijk elk bouwtraject van begin tot 
eind. Daniëlle is een gediplomeerd woningstyliste. Samen met hun 
professionele partners werken ze gepassioneerd aan hetzelfde doel: 
een tevreden klant. 

Exclusieve kwaliteit en service bij Busscher Serrebouw.
Wij gaan puur voor kwaliteit en werken uitsluitend met topmerken. 
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij onze klanten altijd van 
deskundig advies voorzien. Wij ‘ontzorgen’ onze klanten en regelen 
daadwerkelijk alles waar zij geen tijd voor hebben.
Ons motto? Handen uit de mouwen en afspraken nakomen. Wij 
komen immers uit het nuchtere Twente.

In onze showrooms in Ootmarsum en Eemnes (sinds eind 
april 2015) laten we verschillende voorbeelden van uitbouwen
met glas zien. Een bezoek aan de showroom is zeker de moeite
waard. Wilt u persoonlijk en deskundig advies over een
aanbouw? Maak dan een telefonische afspraak: 0541 - 293536,
of via onze website: www.busscher-serres.nl. 
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Het gehele jaar door is er een expositie 
van  Galerie Sous Terre in de showroom 
in Ootmarsum. Het gehele pand is inge-
richt als een schitterende expositieruimte 
met beeldende kunst en schilderkunst 
van bekende kunstenaars.
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Laagsestraat 10 ● 7631 AM Ootmarsum  l  Eemweg 29b ● 3755 LC Eemnes
T 0541 29 35 36 ● E info@busscher-serres.nl ● I www.busscher-serres.nl

U vindt ons hier:
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Eemweg

Busscher
Serrebouw

Busscher
Serrebouw

Denerkamperstraat
Rondweg

Openingstijden showroom Ootmarsum:
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Overige tijden op afspraak.

Openingstijden showroom Eemnes:
Woensdag t/m vrijdag: 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Overige tijden op afspraak.

Afslag 11
Eembrugge

Eemnes

Ootmarsum


