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Wenst u meer ruimte, zonder de grote kap- en breekwerken die ermee gepaard 
gaan? In de tuinstudio’s van Stido vindt u de ideale oplossing: in een mum van tijd 
heeft u een bijkomende, kwalitatief afgewerkte wooneenheid!

Door een tuinstudio van Stido te kiezen, bekomt u heel eenvoudig het tuinkantoor, de 
fitnessruimte in uw tuin, de hobbykamer, ... waar u naar op zoek bent. Wij bieden u 
hiermee een comfortabele, goed geïsoleerde oplossing, die snel inzetbaar is.

U kan kiezen uit een aantal reeds bestaande modellen die u nadien personaliseert 
volgens uw smaak en uw budget. Zo beschikt u over een op maat gemaakte, unieke 
wooneenheid, die perfect aan uw vraag tegemoetkomt.

Wat kan een tuinstudio voor u betekenen?
• een thuiskantoor,
• een fitnesskamer,
• een gastenstudio,
• een hobbyruimte,
• een poolhouse,
• een speelruimte voor de kinderen,
• of zelfs een zorgverblijf.

Inspireren onze bestaande modellen u tot een ander ontwerp? 
Dan staan onze ervaren medewerkers klaar om dit samen met u te realiseren!

Waarom een tuinstudio in houtskeletbouw?

Kwalitatieve materialen
Onze tuinstudio’s worden standaard afgewerkt met thermohout of thermowood, een 
kwalitatief en ecologisch alternatief voor kostbare exotische houtsoorten. Thermohout 
is vergelijkbaar met tropisch hardhout van klasse I, zoals padouk en afrormosia, en dus 
een uitstekend bouwmateriaal om allerlei weersomstandigheden het hoofd te bieden.

De productie vindt plaats in België. De onderdelen – zoals het buitenschrijnwerk – zijn 
afkomstig van Belgische fabrikanten. Een Stido is dus een milieuvriendelijke keuze met 
een kleine ecologische voetafdruk.

Snelle plaatsing
Na de productie in onze ateliers is een tuinstudio ontzettend snel bij u geplaatst. We 
hijsen deze door middel van een kraan en plaatsen hem rechtstreeks in uw tuin. Kan 
dit niet, dan komen onze medewerkers de tuinstudio ter plaatse assembleren in slechts 
enkele dagen tijd.



Meerwaarde voor uw woning
Als u voor houtskeletbouw kiest, creëert u een aanzienlijke meerwaarde 
voor uw woning aangezien er gewerkt wordt met dezelfde materialen 
als bij een lage-energiewoning. Bij Stido kiezen we steeds voor 
hoogwaardige materialen, waardoor u onmiddellijk op een goede 
isolatie van het bijgebouw kan vertrouwen. Het is een milieuvriendelijke 
oplossing die zichzelf snel terugverdient.

Andere voordelen van Stido
• Op een paar weken tijd kunt u al beschikken over een afgewerkte

tuinstudio.
• Een tuinstudio heeft zeer veel toepassingsmogelijkheden en kan

gemakkelijk meegroeien met uw behoeftes. Denk maar aan een
ontspanningsruimte voor de kinderen, een poolhouse, een gastenkamer,  
een tuinkantoor, een zorgwoning of dienstenwoning in je tuin, ...

• Indien u na verloop van tijd uw tuinstudio niet meer nodig heeft, kunt u
hem eenvoudig verkopen aangezien het een mobiele unit is.

• Bij een eventuele verhuis kunt u hem gemakkelijk meenemen naar uw
nieuwe woning.

• Aangezien de Stido tuinstudio in houtskeletbouw wordt vervaardigd,
geniet u meteen van alle voordelen die houtskeletbouw te bieden heeft.



GASTENVERBLIJF / 
VAKANTIEWONING

ZORGSTUDIO

ZORGSTUDIO XL

De tekeningen zijn louter indicatief.

GASTENVERBLIJF / 
VAKANTIEWONING

TUINKANTOOR

Profel Fino, zwart / wit

thermowood

Unilin Clicwall, wit

Quickstep laminaat, eligna



Gevelbekleding:

• thermowood (standaard)

• volkern zwart/wit

Ramen en deuren:

• Profel, kunststof, reeks Fino wit/zwart (standaard)

• Profel, Aluminium, reeks Fino wit/zwart

Vloerafwerking:

• laminaat, Quick step (standaard)

• linoleum, forbo marmoleum Concrete

• fineerparket, Parky lounge

Binnenwanden en plafond:

• Unilin Clicwall, soft white (standaard)

Materialen Standaard



Wij luisteren naar uw  
wensen
Wij bouwen voor u een Stido voor alle mogelijke toepassingen. Wij 
personaliseren uw studio zodat hij perfect bij u past. Er zijn verschillende 
afwerkingen en indelingen mogelijk. De Stido-adviseur brengt u een 
bezoek om uw wensen samen te bespreken. Zo zijn we zeker dat uw 
studio beantwoordt aan uw behoeften en uw smaak.

Standaardmodellen
De Stido-adviseur biedt u de keuze uit een aantal bestaande oplossingen 
die u vervolgens personaliseert naargelang smaak en budget. Hierdoor 
vermijdt u studie- en ontwerpkosten, maar bekomt u toch een unieke 
oplossing. Vervolgens kijken we samen naar de afwerking: ook hier kan 
u kiezen uit een uitgebreide waaier aan mogelijkheden.

Modellen op maat
Wij maken voor u een Stido volledig op maat, dit zowel op vlak van 
afmetingen, indeling en afwerking. Met dit uniek stuk creëert u een 
aanzienlijke meerwaarde voor uw woning aangezien er gewerkt wordt 
met dezelfde materialen als bij een lage-energiewoning. Bij Stido 
kiezen we steeds voor hoogwaardige materialen, waardoor u tevens 
kan rekenen op een uitstekende isolatie.



Waarom Stido?
Bij Stido hebben we een aantal waarden die we hoog in het 
vaandel dragen. Daarom houden wij altijd rekening met ...

... uw wensen als klant
Wat wilt u? Wat vindt u belangrijk? We luisteren naar uw wensen en 
zoeken altijd samen met u naar de juiste oplossing.

... uw woonomgeving
Voorbereidende werkzaamheden zijn noodzakelijk, maar we proberen 
de mogelijke overlast altijd tot een minimum te beperken.

... gemaakte afspraken
Een tijdstip, een budget, een werkmethode, ... Reken erop dat we onze 
afspraken nakomen.

... vakmanschap
We zijn fier op ons werk en dat willen we ook graag blijven. Daarom 
streven we ernaar dat elke Stido een uithangbord wordt van ons bedrijf.

... onze medewerkers
Stido streeft altijd naar een relatie die steunt op wederzijds respect. 
Niet alleen met u, maar ook met al onze medewerkers en leveranciers.

... de samenleving en het leefmilieu
Bij Stido geloven we dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen aan 
een gezond en aangenaam leefmilieu. We zijn overtuigd dat we met de 
bouwmethode die Stido toepast, hier zeker onze verantwoordelijkheid 
opnemen.
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MEER INFO?
NEEM SNEL CONTACT
MET ONS OP.

Happy-Living 
Prinsessestraat 30 
8870 Izegem
www.happy-living.be

Tel. 0472/40.05.16
janvkb@telenet.be




