
EXTERIOR 
LIVING

REJA - WPC

NIEUW DESIGN BIJ EXTERIOR LIVING !
 
Exterior Living stelt met trots de nieuwe REJA voor, een kwalitatief en innovatief tuinhuis 
ontworpen in een nieuw materiaal: WPC (Wood Plastic Composite) of hout-kunststof-
composiet. De schuifdeur in gelaagd opaal glas met aluminium frame is beschikbaar met  
of zonder tussenverdeling en beschikbaar in 2 RAL-kleuren: RAL 9006 aluminium en  
7024 grafiet. Volledig naar uw stijl en voorkeur te bepalen.

WAAROM KIEZEN WIJ VOOR DIT NIEUW MATERIAAL?
WPC heeft dezelfde duurzaamheid als kunststof en is zeer geschikt voor buitentoepassingen.  
Dit materiaal is 100% waterresistent, recycleerbaar en laat zich zeer gemakkelijk installeren.  
Maar wij vinden het vooral belangrijk dat het zeer onderhoudsvriendelijk is. 

Voor meer info, 
contacteer ons via  

info@exteriorliving.be  
of T. +32 51 21 13 48

REJA is de Japanse term voor ‘vrije tijd’. Doordat dit tuinhuis opgebouwd is 
met WPC, is schilderen of beitsen hier niet nodig. Naar reiniging toe volstaat 

het om de wanden af te wassen met water en een zacht reinigingsmiddel. Zo heb 
je veel meer vrije tijd (=REJA) om te genieten van het leven buiten in de tuin. 
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uniek ontworpen profiel 
WPC bestaat uit : 
50% hardhout vezels,  
30% HDPE kunststof,  
10% CaCO3 en  
10% additieven 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
De REJA wordt opgebouwd met wpc planken met een uniek stevig profiel. Deze planken worden 
één voor één vastgeschoten op een kader in drukgeïmpregneerd grenen. Door met de techniek 
van deze voorgemaakte wandpanelen te werken, kan een REJA zeer vlot opgebouwd worden. 
 

geborsteld antraciet grijs 
Geborstelde wpc planken  

hebben een oppervlakte met een  
niet-glanzende structuur. Dit zorgt 

voor een luxueuze, natuurlijke en 
warme uitstraling.

REJA - WPC

GETEST! : 
zeer lage uitzetting bij  
temperatuurschommelingen 

 
FSC-certificaat 

REJA TOKYO 220 TOKYO 270  TOKYO 270 TOKYO 360

Voorgevel 2,20 m 2,70 m 2,70 m 3,60 m  
Diepte 1,95 m  2,20 m 2,70 m 2,70 m   
Zijkant hoogte 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m   
Totale hoogte 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m
Deur 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 
Glas gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal 
Raam optie optie optie 136 x 37 cm
Dakbedekking EPDM of staalplaat EPDM of staalplaat EPDM of staalplaat EPDM of staalplaat

Elk model is ook  
beschikbaar met luifel  

van 1, 2, 3 of 4 m

Contacteer één van onze  
vertegenwoordigers  

voor meer info

  PERFECT MATCH !
Creëer een geheel in uw tuin door de nieuwe REJA te combineren met de Curtis tuinschermen en tuinpoort. Deze 
Curtis lijn in wpc is verkrijgbaar in vol scherm, scherm met 45 cm opaal glas of 90 cm helder glas en in laag scherm.

DESIGN TIP

Vol scherm Laag scherm45 cm opaal glas 90 cm helder glas Tuinpoort Tuinpoort + glas

Optie : houten vloer


