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Houdt u van iets bijzonders? Hecht u grote waar-
de aan kwaliteit? Dan wilt u dit ook in uw vrije tijd 
zeker niet missen.  

Casalet Chalets worden vervaardigd met de hoogs-
te kwaliteits- en designeisen.  

Wij produceren uw chalet naar wens met hoog-
waardige materialen van merkfabrikanten. 

En niet zonder reden: Zodat u kunt ontspannen in 
uw vrije tijd.

Een casalet blijft immers altijd iets heel bijzonders.

CASALET
EXCLUSIEVE DESIGN CHALETS



L  100/145 mm minerale isolatie-wol in muur, vloer en dak 
L  Volledig verzinkte stalen chassis
L  Alle waterleidingen zijn vorstvrij in de dubbele bodem 

gelegd
L  Isolerende beglazing
L  Centrale verwarming 
L  Energiebesparende ledverlichting in het hele chalet
L  Vrij hangend toilet
L  Koelkast- en vriezercombinatie 
L  Vinylvloer van hoge kwaliteit
L  Granieten gootsteen en kranen
L  En nog veel meer

CASALET
COMPROMISLOZE KWALITEIT  

Duurzaamheid door gebruik van hoogwaardige materialen 
geeft u zekerheid. En dit al standaard zonder extra kosten. 
Casalet gebruikt bij de productie alleen hoogwaardige pro-
ducten van veel toonaangevende Duitse fabrikanten.  Dit is 
standaard bij de basisprijs van elke casalet inbegrepen.
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PALAMOS 
va.  45.500 €

Casalet is Catalaans en betekent “Huisje”. En 

zo verschillend als de steden van Catalonië, 

zo individueel is het ontwerp van de verschil-

lende CASALET modellen.

TERRASSA 
va. 52.100 €

VILAFRANCA 
va. 45.500 €

CABÓ 
va. 46.300 €

BARCELONA 
va. 43.000 €

CASALET
NET ZO UNIEK ALS ONZE KLANTEN  

Of het nu om de buitengevel, de plattegrond 

of de individuele uitrustingsmogelijkheden 

gaat, u heeft altijd het laatste woord wat be-

treft de vormgeving.

Tussen 24 m² en 50 m² bouwen wij uw droom 

als winterbestendig chalet met standaard 

100 mm minerale isolatie-wol.



CASALET
HOOGWAARDIGE GEVELSYSTEMEN

De larikshouten gevels geven onze chalets 

een natuurlijke uitstraling. Wij verwerken al-

leen Siberisch larikshout van de hoogste kwa-

liteit.

Eén met de natuur...

Gevels
uit Siberisch larikshout

Larikshout met gladde rand 

Larikshout met ruitpatroon

De materialen die Vinylit gebruikt zijn duide-

lijk duurzamer dan traditionele materialen. Ze 

zijn nagenoeg onverwoestbaar, weersbesten-

dig en behouden hun frisse kleur in verloop 

van tijd.

Gevels
uit gerecycled kunststof



PLATTEGROND 

Het maakt niet uit of uw chalet 24 
m² of 50 m² groot moet worden. Wij 
zorgen ervoor dat uw chalet altijd ge-
heel aan uw wensen en eisen voldo-
et. Als het gaat om het creëren van 
veel ruimte voor ontspanning en een 
goed humeur op slechts een paar 
vierkante meter, bent u hier aan het 
juiste adres.

Voorbeeld van een plattegrond van 1000 x 400 cm

CASALET
Een plattegrond voor een 
ontspannende vrije t ijd



Minimale lengte van 8 meter tot een maximale lengte van 12,5 meter

Minimale breedte van 3 meter tot een maximale breedte van 4,2 meter

CASALET
DESIGN VLOEREN

Casalet biedt een selectie van hoogwaardi-
ge vinyl paneelvloeren. In tegenstelling tot 
traditionele pvc-vloeren, overtuigen vinylv-
loeren door hun hoogwaardige uitstraling 
en uiterlijk en kennen het voordeel dat ze 
bij schade gemakkelijk te repareren zijn. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

Voorbeeld van een plattegrond van 1250 x 420 cm



FEEL GOOD-SFEER 

DANKZIJ STEVIGE  
WANDPANELEN

Creëer de gewenste sfeer met het uitge-
breide assortiment wandpanelen van Ag-
nes-One-Step. Met de juiste strips zorgen 
we voor een nette wandafwerking.

CASALET 
WINTERVASTE TOP KWALITEIT

INTERGAS  
CENTRALE VERWARMING
WARMTE- EN WARMWATERVOOR-
BEREIDING

De Intergas Kombi Kompakt HR 22 biedt 
een behaaglijke warmte in alle woonruim-
tes. Het zorgt er ook voor dat er voldoende 
warm water is in uw keuken en badkamer.

Gepoedercoate metalen kachels van Wellt-
herm hebben door hun speciaal gecoate 
oppervlak een zeer hoge warmte waarde. 
De kachel heeft een bijzonder robuust en 
duurzaam verwarmingselement dat het 
hele oppervlak verwarmt. 

WELLTHERM  
INFRAROOD VERWARMING
ELEKTRISCHE WARMTE

White Linen

White Textile

Grey Textile



CASALET
CHALETS UIT HET 
GRAAFSCHAP BENTHEIM

Al meer dan 50 jaar helpen wij onze klanten met het vinden 
van het juiste chalet. Inmiddels al met de 3e generatie. In 
die tijd is er veel veranderd. Eén ding is door de jaren heen 
hetzelfde gebleven. Onze passie voor ons product. 

Daarom bestelt u uw chalet niet zomaar bij ons. Vanaf het 
eerste consult, via de plattegrond, tot aan levering en op-
bouwen door ons ervaren team, krijgt u alles uit één hand. 
Erewoord. Service betekent voor ons ook service. Daarom 
helpen wij onze klanten snel en gemakkelijk bij problemen. 
Onze vriendelijke servicemedewerkers zorgen ervoor dat 
problemen snel worden opgelost. Beloofd. 

Bezoek onze showroom en laat u inspireren door de vele 
chalets. Samen ontwerpen wij gegarandeerd het chalet van 
uw dromen.

 
 

 
 

 



Koops Chalets & Stacaravans
Rudolf-Diesel-Straße 11

49843 Uelsen 

Tel.: 0031 683 512 89 0
   info@koopschalets.nl

www.koopschalets.nl
www.casalet.de

Wij kijken uit 
naar uw bezoek!

Dealer Nederland


