
Een kweekkas als eigen vitaminefabriek?  
Een tuinkamer om samen te genieten van het 
buitenleven met het comfort van binnen?  
Jouw specifiek project op maat?  
Het kan allemaal bij ACD®.

ACD® staat garant voor sterke, kwaliteitsvolle en 
prachtig afgewerkte kassen, tuinkamers en buiten-
leefkamers. Maar wij zijn zo veel meer dan alleen het 
product. Wij gaan verder waar anderen stoppen. 
Of je nu een kleine kas, tuin-of leefkamer plaatst of 
kiest voor een heus project, het is een mooie inves-
tering. Je maakt je eigen korte keten, bent zelfvoor-
zienend en denkt aan je toekomst.

Wat je ook in gedachten hebt, op maat gemaakt of 
kant-en-klaar, we delen graag onze ervaring. We 
begeleiden je professioneel in je zoektocht naar het 
ACD® product van jouw dromen. Met enkele vragen 
komen we tot jouw keuze en wordt je droom werke-
lijkheid.

DE OPPERVLAKTE EN VOLUME  
VAN EEN KAS?
Hou bij de keuze van je kas, tuinkamer of leefkamer 
altijd rekening met het soort gewassen, planten, 
bloemen die je wenst te kweken of te laten 
overwinteren. Dit kan altijd in tijd wijzigen. Denk goed 
na over de hoogte en het volume. Na verloop van tijd 
kan het zijn dat de klassieke kas te klein wordt en dat 
je dus meer ruimte nodig hebt. Beter groter dan te 
klein. 

WELKE TYPE KASSEN, TUINKAMERS OF 
LEEFKAMERS BESTAAN ER?
Je kan kiezen voor een vrijstaande structuur of voor 
aanbouw. Daarnaast kan je kiezen voor rechte wand 
of schuine wand (enkel bij ACD® beschikbaar) .

Standaard zijn alle kassen in grijs aluminium, tenzij 
anders aangegeven zoals bij onze Blackline en 
tuinkamers die standaard zwart zijn. Dit maakt ze dan 
ook weer tijdloos en geraffineerd.

Wens je een andere kleur… geen zorgen, we kijken 
samen de vele mogelijkheden want in iedere tuin en 
op iedere plaats past een ACD® Prestige kas.

WAT IS DE BESTE POSITIONERING 
VOOR EEN KAS ? 
Hou rekening met zon alsook de afstand tot je 
woning.

De ideale oriëntatie is zuidwest, met de deuropening 
naar het zuiden. Door de lange zijde van de kas 
(grootste glasoppervlak) naar het oosten en westen 
te richten, zal de kas gelijkmatiger opwarmen en 
afkoelen.

Als de ACD® Prestige kas makkelijk toegankelijk is 
vanuit de woning, zal deze ook veel meer worden 
gebruikt. 

BUDGET?
Een ACD® Prestige kas is een investering voor het 
leven. Generatie na generatie laten we mensen samen 
genieten van het buitenleven met het comfort van 
binnen. Met een ACD® Prestige kas ben je verzekerd 
van een hoogwaardige en functionele meerwaarde 
in je tuin. Prijs-kwaliteit zit je stevig gebeiteld. Elk jaar 
kan je een nieuw verhaal schrijven, kan jij bepalen wat 
je wenst te doen en heb je de vrijheid om te kweken, 
te genieten en buiten te leven. 

De opbrengst van je eigen kweek is altijd leuk 
meegenomen en zo heb je je eigen vitaminefabriek. 

HEB IK EEN  
BOUWVERGUNNING NODIG?
Dat is natuurlijk dé vraag als je een kas, tuinkamer of 
leefkamer gaat plaatsen. Normaal zijn hobby-kassen 
vrijgesteld van de plicht om een bouwvergunning aan 
te vragen. Uiteraard zijn hier regels aan verbonden 
zoals de grootte van de kas, hoever staat de kas van 
de woning, hoe ver van de perceelgrens, … het is niet 
altijd even eenvoudig. Praat met je buren, praat met 
je gemeente en er zal al veel duidelijk worden. 
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In iedere tuin past wel  
een ACD® Prestige kas.

ACD® Prestige  
Blackline 2023



HOE VOORBEREIDEN EN HOE MONTEREN?
Al onze ACD® Prestige kassen beschikken over een zelfdragend 
funderingsprofi el. Deze zijn voorzien van grond- of muurankers 
zodat je geen grote investeringen of voorbereidingen moet 
treff en voor de plaatsing. Je kan de kas op volle grond plaatsen. 
Zorg dat de grond vrij is van obstakels en genivelleerd is. Je kan 
ook opteren om de kas op een betonrand of muurtje te plaatsen. 
Dit alles in combinatie met een handige en heldere handleiding. 
Meer dan dit is er niet nodig voor een correcte montage. 

JOUW KORTE KETEN & ENERGY HUB, 
DE ABSOLUTE MEERWAARDES VAN EEN ACD 
PRESTIGE KAS.
Dankzij een ACD® Prestige kas maak je je eigen 
korte keten. Kweek je eigen gezonde groenten en fruit. Van de 
grond tot je mond. Hoe korter kan het nog? 

Naast je eigen korte keten is je ACD® Prestige kas ook een 
eigen ‘Energy Hub’. Zonlicht, warmte in combinatie met aarde, 
regenwater dat je kan opvangen en wind die voor ventilatie en 
verluchting zorgt, alle natuurelementen komen samen.

Uit je ACD® Prestige kas haal je energie voor je gezin, vrienden 
en familie.

Klaar om de volgende stap te zetten? Open deze pagina’s en 
stap binnen in de wereld van ACD®. Ontdek en investeer in je 
toekomst!

KLAAR OM JE EIGEN ENERGY HUB TE KIEZEN? 

Door een optimale hoeveelheid zonlicht en warmte 
worden je planten gestimuleerd om goed en sneller 
te groeien. 

Hou de temperatuur 
in je Energy Hub onder 
controle, zelfs in de zomer, 
door onze dakramen en een 
hordeur.

Haal je energie en je eigen grondsto� en 
voor je lichaam uit de aarde.

Het opvangen van 
regenwater is een 
slimme en duurzame 
oplossing. 

Het is beter voor het 
milieu én scheelt in je 
portemonnee. 
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RECHTE WAND KASSEN
De hoge wanden zorgen voor meer licht en dus een betere kweek. Daarnaast bieden deze kassen de

mogelijkheid om in de hoogte te kweken, wat zorgt voor extra kweekvolume.

R204 BL  •  6,91 M2

B 2,32 x L 2,98 x H 1,79 / 2,35 m

1 schuifdeur + 1 dakraam

R305 BL  •  11,35 M2

B 3,06 x L 3,71 x H 1,79 / 2,59 m

1 schuifdeur + 1 dakraam

R307 BL  •  15,88 M2

B 3,06 x L 5,19 x H 1,79 / 2,59 m

1 schuifdeur + 2 dakramen

R205 BL  •  8,61 M2

B 2,32 x L 3,71  x  H 1,79 / 2,35 m

1 schuifdeur + 1 dakraam

R306 BL  •  13,62 M2

B 3,06 x L 4,45 x H 1,79 / 2,59 m 

1 schuifdeur + 2 dakramen
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RECHTE WAND KASSEN
De hoge wanden zorgen voor meer licht en dus een betere kweek. Daarnaast bieden deze kassen de

mogelijkheid om in de hoogte te kweken, wat zorgt voor extra kweekvolume.

SCHUINE WAND KASSEN
Uiterst stabiel, betere licht- en warmteopvang en een grotere grondoppervlakte.

Wat wil je nog meer?

S104 BL  •  9,12 M²

B 3,06 x L 2,98 x H 1,72 / 2,37 m

1 schuifdeur + 1 dakraam

S106 BL  •  13,62 M²

B 3,06 x L 4,45 x H 1,72 / 2,37 m 

1 schuifdeur + 2 dakramen

R306 XH BL  •  13,62 M2

B 3,06 x L 4,45 x H 2,03 / 2,83 m 

1 schuifdeur + 2 dakramen

S208 BL  •  22,53 M²

B 3,80 x L 5,93 x H 1,72 / 2,53 m 

1 schuifdeur + 4 dakramen

ACCESSOIRES
Optimaliseer, personaliseer en  

haal nog meer uit je ACD® Prestige kas.

Wil je n’og meer volume? 
Ga voor een extra hoog model!
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ACCESSOIRES
Optimaliseer, personaliseer en 

haal nog meer uit je ACD® Prestige kas.

ZWART

01 Zaaitafel met inleg € 199

02 Tafel 1 ruit € 89

03 Set van 2 schappen € 99

04 Universeel schap € 119

05 Universele werktafel € 159

06 Dubbele legplank € 99

07 Werktafel met houten inleg € 209

08 Schap met houten inleg € 159

09 Schap 1 ruit € 69

10 Hordeur € 229

11 Extra deur op voorgevel € 229

12 Extra deur op achtergevel € 229

ZWART

13 Inzethor € 199

14 Metro deur € 299

15 Extra dakraam € 149

16 Automatische raamopener € 49

17 Spindel € 59

18 Zwengel - 110 cm € 69

19 Professioneel schaduwdoek Vanaf € 135

20 Nokversiering Vanaf € 179

21 Alu afvoerbuizen zwart € 139

22 Kunststof afvoerbuizen zwart € 69

23 Alu oprijplaten € 139

24 Montage kit € 32,95
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OPTIMALISEER EN HAAL MEER UIT JE ACD® PRESTIGE KAS MET ONZE ACCESSOIRES EN PAKKETTEN

PAKKETTEN
Kasbenodigdheden gebundeld in een

interessant voordeelpakket.

STARTERSPAKKET

Art. 377115

€ 94,70  € 74,95

2 zaaikistjes
tomatenhaken (10 st.)
druppelkit
thermometer
plantengeleiders (10 st.)

VERLUCHTINGSPAKKET

Art. 100103 - RAL 9005 (ZWART)

€ 378 € 289

hordeur
extra dakraam

KWEEKPAKKET

Art. 100106 - RAL 9005 (ZWART)

€ 426,95 € 329

universele werktafel
universeel schap
alu oprijplaten
tomatenhaken (10 st.)

ESTHETISCH PAKKET

Art. 100146 - RAL 9005 (ZWART)

€ 537 € 399

alu afvoerbuizen, zwart (RAL 9005)
dubbele legplank
metro deur


