
Tuinkamers met karakter. Echt. Authentiek. Karakteristiek.
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Design overkappingen en 
meubelen van de meest 
hoogwaardige materialen. 
Door passie en vakmanschap op 
maat gecreëerd naar uw wensen.

Welkom bij mijn, bij onze, fascinatie. Wat ik als ondernemer graag 

doe is “gewoon” ongewoon mooie dingen maken. Die energie steek 

ik in het faciliteren van een dynamische omgeving waarin onze teams 

dag in, dag uit de meest luxe, stijlvolle, kwalitatief hoogwaardige en 

comfortabele tuinkamers en design meubelen creëren. De passie 

om mensen seizoen in, seizoen uit óók in optimaal comfort van 

het buitenleven te helpen genieten zit in ons DNA, ons karakter. 

Met het doorbladeren van dit magazine staat u op het punt ons 

verhaal te ervaren, de gezichten Van van Ee te ontmoeten en onze 

karakteristieke overkappingen en design meubelen te ontdekken. 

Laat u inspireren en wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort 

persoonlijk om uw droomoverkapping te bespreken.

Gerard van EeVo
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Lois

Vigo

Alysa

Vince

Lynn

Luc

Julian

Bij Van van Ee geloven wij dat het bij outstanding design allemaal om 

balans gaat. Want een perfecte balans tussen esthetiek en functie, 

tussen luxe en comfort én tussen contrast en symmetrie geeft een 

product karakter. In onze showroom in Ede; de Van van Eexperience, 

voel je de unieke sfeer, gecreëerd door de positieve energie, passie 

en het vakmanschap van onze designers en ontwikkelaars.

Kijk, in onze ogen is een tuinkamer meer dan een praktisch 

verlengstuk van een huis. Véél meer dan het gedeelte waar binnen, 

buiten ontmoet. In onze ogen, is een tuinkamer het decor waar 

herinneringen gemaakt worden. Waar verhalen ontstaan. Daar waar 

seizoenen, jaren én generaties in elkaar overgaan. Een symbool van 

verbondenheid, overkoepelend aan unieke momenten samen.M
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Een tuinkamer, een gezicht; heeft karakter, geeft karakter. Een levendig lijnenspel, 

dat spreekt. Maak oogcontact. Voel de energie, de authenticiteit. Ontmoet de 

karakters. Ontmoet, de gezichten Van van Ee:
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Gerrit van Ee was boer in Nieuw 

Milligen (Uddel, Gld.). Tot zijn zwager 

Evert Huigenbos hem attendeert op de 

opkomst van rolluiken. Samen starten 

ze Jumbo. Ze importeren onderdelen 

voor rolluiken en zetten die in elkaar 

in een omgebouwde stal van Gerrit. 

Al snel blijft het niet bij rolluiken maar 

ontstaat een compleet assortiment 

zonwering. 

Waar er eerst vanuit een oud kolenhok 

bij Gerrit thuis verkocht wordt is dat al 

snel niet meer groot genoeg. Jumbo 

betrekt de eerste, eigen showroom. In 

het centrum van Barneveld wordt een 

kleine showroom ingericht met een 

complete opstelling van rolluiken en 

zonwering.

De historie van
Van van Ee
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1989

2004

1991
Al na twee jaar was de showroom 

aan de Langstraat te klein geworden. 

Aan de Willem Dreeslaan wordt een 

nieuw pand gevonden. Een stuk 

groter en de productie en showroom 

komen weer bij elkaar.

De eerste, eigen 

showroom aan 

de Langstraat in 

het centrum van 

Barneveld.

Op een prachtige 

zichtlocatie op 

bedrijventerrein 

De Briellaerd wordt 

het eerste, eigen 

pand gebouwd.

Dr. Willem Dreeslaan 12 te Barneveld

Langstraat 121 te Barneveld

Anthonie Fokkerstraat 41 te Barneveld



8 9

We zijn volledig uit ons pand in Barneveld gegroeid en ook onze naam Jumbo past 

niet langer bij wie we zijn. Daarom kiezen we voor de rigoureuze weg: Jumbo krijgt 

een nieuwe naam. Tegelijkertijd met onze verhuizing naar een gloednieuw pand in 

Ede (slechts 1 minuut van de A12) veranderen we onze naam in Van van Ee. Met nieuw 

elan, maar dezelfde passie als in 1984: klaar voor de toekomst!

Nieuw pand. Nieuwe naam. Nieuw logo.

2020
VERHUIZING  NAAR  EDE, 
VERDER ALS  VAN VAN EE

Boylestraat 56 te Ede
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Lois heeft een minimalistisch en 

transparant voorkomen dankzij haar 

constructie met daarin aflopend 

liggend glas. De overkapping bestaat 

uit een voorbalk rondom (110 x 200 

mm) met daartussen ultradunne 

liggers (10 x 200mm) die ervoor zorgen 

dat er zoveel mogelijk daglicht naar 

binnen valt. Doordat er ín de draagbalk 

en staanders een geïntegreerde goot 

zit, loopt regenwater onzichtbaar en 

geruisloos weg. Onder de overkapping 

kunnen zowel glazen-, vaste-, als 

lamellenwanden gebouwd worden. 

De optionele verlichting aan het 

dak verschijnt in de vorm van kleine 

designspots in een strakke aluminium 

behuizing, gepoedercoat in de kleur 

van de overkapping.

Aluminium 
overkapping 
met glas

Lois
EEN TIJDLOOS GEZICHT
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• Maatwerk geschikt voor alle situaties, vrijstaand of aan de gevel

• Volledig horizontale constructie met ultradunne liggers

• Kan in alle RAL-kleuren hoogwaardig gecoat worden

• Genieten van daglicht en de natuur

• Vakkundig geïntegreerde goot en waterafvoer

Licht én stijlvol zijn twee karaktereigenschappen die het minimalistische design van 

Lois, Lois maken.  Dankzij de dunne staanders die overlopen in het glazen dak valt de 

energie van het leven buiten bij wijze van spreken met het zonlicht naar binnen. Een 

toegevoegde waarde voor iedereen die van stijl, luxe en een comfortabel buitenleven 

houdt.

De voordelen

MEEST 

GELIEFDE 

TUINK AMER 

VAN 2021
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Vigo heeft een stevige constructie 

waarbij de goot gemaakt is van 

gegalvaniseerd staal en zowel de 

liggers als staanders van aluminium. 

Dankzij deze combinatie van 

materialen is er een optimale balans 

gevonden tussen het sterke karakter 

en de noodzakelijke draagkracht van 

de overkapping. Gekenmerkt door zijn 

rechte, horizontale constructie met 

daarin aflopend glas, heeft Vigo een 

even stoere als strakke uitstraling. 

Voor een natuurlijke look kan de 

overkapping afgewerkt worden met 

houten strips, of kiest u voor strips in 

gecoat aluminium (dezelfde kleur als 

de overkapping) of rvs.

Stalen
terrasoverkapping
met glas Vigo

EEN KR ACHTIG GEZICHT
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• Volledig op maat

• Uniek design: volledig horizontale constructie

• Robuuste constructie: grote overspanningen

• Verlichting geïntegreerd in de profielen

Bij het ontwerp van deze terrasoverkapping lieten wij ons inspireren door een 

minimalistische bouwstijl. Gemaakt van de meest hoogwaardige materialen is 

Vigo van toegevoegde waarde voor elk huis-en tuinsituatie. Vigo; de favoriet van 

architecten.

Karakteristieke eigenschappen

Behalve de woning worden óók de 
seizoenen in optimaal comfort verlengd.
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Alysa is een unieke, op maat gemaakte 

tuinkamer met een exclusief karakter. 

Het unieke aan tuinkamer Alysa? Dat 

is de minimalistische constructie die 

voor maar liefst 90% uit glas bestaat. 

De ranke aluminium profielen kunnen 

in alle RAL-kleuren gemaakt worden 

voor een uitstraling op maat, passend 

bij u en uw tuin. De tuinkamer heeft 

een minimaal overstek van slechts 

10 cm hoog waar de profielen 

voor glaswanden kunnen worden 

ingebouwd. De high-end uitstraling 

wordt nog eens extra onderstreept 

door de subtiele helling in het glazen 

dak.

Vrijstaande 
aluminium 
tuinkamer 
met glas

Alysa
EEN ELEGANT GEZICHT
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Vrijstaande aluminium overkapping 
met glas: omarm de vrijheid

Alysa is een unieke, op maat gemaakte tuinkamer met een exclusief karakter. Dit 

“outstanding” stukje design is bekroond met een German Design Award. 
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• Maximaal natuurlijk licht, door ranke profielen

• Rondom glas voor een optimale tuinbeleving

• Materialen van topkwaliteit

• Minimalistische en high-end uitstraling

• Uit te breiden met comfortabele accessoires, zoals glazen schuifdeuren, dimbare 

LED-spots en nog veel, veel meer.

Glazen wanden die naadloos in elkaar schuiven. Het zijn details. Maar wel de details 

waar het om gaat. Met dit outstanding stukje design geniet u ook in optimaal comfort 

van het buitenleven, ongeacht het seizoen en ‘no matter the weather’.

De voordelen

Vrijstaande aluminium tuinkamer met glas: 
omarm de vrijheid.



Lamellen 
overkappingen

Vince
EEN AANTREKKELIJK GEZICHT

Vince is het gezicht van alle 

lamellenoverkappingen in het 

assortiment Van van Ee. Het unieke 

van daken en wanden met roteerbare 

lamellen, is dat deze in no-time kunnen 

switchen tussen het verwelkomen 

van dag-, of het weren van zonlicht 

en regen. Wanneer deze halfopen 

gezet worden, wordt er geprofiteerd 

van zonwering met behoud van 

ventilatie. Qua verlichting kunnen, 

afhankelijk van het model, LED-

strips in de lamellen, kaderbalk of 

staanders worden gemonteerd. Voor 

de lamellenoverkappingen werken 

wij samen met onze specialistische 

partner Renson.

24 25
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• Algarve: minimalistische constructie, in alle RAL-kleuren mogelijk

• Camargue: luxe uitvoering van de Algarve

• Skye: meest luxe variant met als unieke feature dat het dak d.m.v. een app volledig 

opengeschoven kan worden, en deze bij regen automatisch weer sluit

• Aero: geschikt voor inbouw (excl. staanders) in constructies

• Canvas: uniek screen dak

De karakteristieke 
eigenschappen 
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Lynn is de lenige uitvoering van de 

aluminium terrasoverkapping met 

doek. Het karakteristieke verschil 

zit hem met name in de unieke, 

zelfontwikkelde designconstructie 

waarbij het frame flexibel in te stellen 

is. Lynn begrijpt namelijk dat het bij 

het leven van het buitenleven om 

bewegingsvrijheid gaat. En dat de 

natuurlijke elementen een willekeur 

aan bewegingen met zich meebrengen. 

Behalve dat het frame eenvoudig af te 

stemmen is op waar de zon staat of 

regen en wind vandaan komen, is het 

voorzien van een flexibel doek. Dit 

doek van onze partner Weinor loopt 

door windvaste geleiders waardoor 

de overkapping behalve zon- ook 

regenwerend is.

Lynn
EEN LENIG K ARAKTER

Doekoverkapping
Lynn
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• Flexibel frame

• Windvast doek

• Alle RAL-kleuren mogelijk

• Accessoires mogelijk (o.a. verlichting en verwarming)

Het grote voordeel van Lynn is dat u alleen schaduw hebt, als u dat zelf wilt. Met 

een druk op de knop van de afstandsbediening rolt u het doek van deze markante 

aluminium overkapping namelijk razendsnel en geruisloos in en uit. Dankzij een 

ingenieus systeem staat het zonwerende- en regenbestendige doek bovendien altijd 

strak.

Karakteristieke eigenschappen
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Luc
EEN HELDER GEZICHT

Luc is een op maat gemaakte 

terrasoverkapping met design-

constructie. Deze constructie kan 

in alle RAL-kleuren gemaakt worden 

en er kan gekozen worden voor een 

horizontale constructie of een schuine 

variant voor regenwering. In alle 

gevallen loopt het doek door windvaste 

geleiders, die ook bestand zijn tegen 

een fikse regenbui.

Terrasoverkapping
Luc
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• Windvaste zonwering

• Regenbestendig model

• Beschikbaar met aluminium designconstructie Van van Ee

• Accessoires mogelijk; o.a. windschermen, verlichting en verwarming

Het grote voordeel van Luc, is dat u alleen schaduw hebt, als u dat zelf wilt. Met 

een druk op de knop van de afstandsbediening rolt u het doek van deze markante 

aluminium overkapping namelijk razendsnel en geruisloos in en uit. Dankzij een 

ingenieus systeem staat het zonwerende- en regenbestendige doek bovendien altijd 

strak.

Karakteristieke eigenschappen
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Julian
EEN K AR AKTERISTIEK GEZICHT

Julian is een creatie Van van Ee 

waarmee wij de functionaliteit van 

doekoverkappingen met esthetiek 

hebben weten te combineren. 

Hierbij is er met het oog op het 

functionele comfort gezocht naar 

een minimalistisch design dat tegelijk 

flexibel en eenvoudig in gebruik 

is. Het model is opgebouwd uit 

dunne zonweringsgeleiders, een 

zelfontworpen hardhouten (Bankirai) 

constructie en afgemaakt met een 

strak, windvast, zon- en regenwerend 

doek. De verschillende mogelijkheden 

in hoekverbindingen (rvs-koppeling 

of hout-op-hout) en variabele diktes 

van de balken (standaard 120x120mm) 

geven hem zijn zo kenmerkende 

flexibele karakter.  

Houten 
terrasoverkapping 
met doek

36
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• Optimale balans tussen functionele en esthetische kwaliteiten

• Natuurlijke, duurzame materialen

• Handgemaakte, gezandstraalde rvs-verbinding mogelijk

• Doeksysteem kan zowel op als tussen de balken geplaatst worden

Het doek van deze houten terrasoverkapping is doormiddel van een afstandsbediening 

eenvoudig te openen en sluiten. Meegaand als Julian is, kunt u dankzij dit 

gebruiksvriendelijke doek in no-time switchen tussen het genieten van de schaduw 

of de zon. 

Karakteristieke eigenschappen
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Tussen de kassen van het westland plaatsten wij deze luxe 

tuinkamer. De wens van de klant was om een aangename buitenplek 

te creëren die optimaal bij het huis zou passen. Er is voor gekozen 

om een minimalistisch dak te plaatsen op de bestaande staanders 

in de stijl van de woning. De strakke belijning zorgt voor perfecte 

aansluiting op de woning. De tuinkamer is luxe uitgevoerd met onder 

andere verlichting, elektrische zonwering, verwarming en flexibele 

glaswanden.A
lu

m
in

iu
m

 tu
in

ka
m

er

               "Zeer vakkundige en vriendelijke mensen. 
Ze werken met zeer degelijke materialen. Ik zou ze 
iedereen aan kunnen raden." - John, Kwintsheul
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Talenti Outdoor Living
EEN COMPLEET GEZICHT

Droomt u al weg bij de gedachte 

aan een comfortabel terras, uniek 

vormgegeven en met de mooiste 

materialen? Wij helpen u graag bij 

het verwezenlijken van deze droom. 

Bezoek onze showroom en bekijk onze 

grote collectie Italiaanse tuinmeubelen 

van Talenti; het merk waar design 

en comfort hand in hand gaan. Onze 

outdoor styliste Albertine voorziet 

u graag van een deskundig advies. 

Feilloos weet zij uw wensen te vertalen 

in een droom die uitkomt.

Ervaar optimaal 
comfort met 
onze Italiaanse 
designmeubelen

43
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Met Talenti kiest u uit een ruime 

serie aan unieke collecties. Passend 

bij de stijl van uzelf, uw terras en uw 

woning. Iedere collectie heeft zijn 

eigen stijl, Italiaanse designer en 

unieke kenmerken. U stelt uw meubilair 

helemaal naar wens samen. Welkom in 

onze showroom en ervaar de exclusieve 

Italiaanse buitenmeubelen.

Onze exclusieve 
collecties

  Cruise // Teak 
De Cruise//Teak-collectie is gebouwd op de wens om de unieke emoties van zeilen 

in de mooiste zeeën ter wereld te herinneren. Het gebruik van fijne materialen, zoals 

het hout in de basis, en een nauwkeurige stoffenselectie geven de gehele collectie 

een elegante en verfijnde uitstraling. Deze collectie is ontworpen door designers 

Ludovica & Roberto Palomba.

  Casilda 
De Casilda-collectie vat alle iconische kenmerken van de ontwerper samen en vindt 

een perfecte balans tussen materialen en vormen. Een nieuwe klassieker is geboren. 

Deze collectie is ontworpen door designer Ramón Esteve.

Designer 
Ramón Esteve

Designers
Ludovica & Roberto 
Palomba

Albertine van van Ee
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De buitenmeubelen van Talenti 
hebben een unieke, Italiaanse stijl. 
Een mix van klassieke vormen, 
moderne belijning en frisse 
kleuren. 

  Argo // Alu 
De Argo//Alu-collectie is geïnspireerd op de mythologische houten boot die rond de 

Griekse eilanden voer. Kenmerkend voor deze collectie is de eigentijdse esthetiek. 

Deze collectie is ontworpen door designers Ludovica & Roberto.

  Scacco 
Het leidende product van de Scacco-collectie is de unieke modulaire bank: ontworpen 

in perfecte talenti-stijl, aanpasbaar aan elke behoefte. De centrale modules maken 

het mogelijk om de ruimte te optimaliseren, waardoor de kans ontstaat om een 

kromlijnige structuur te realiseren. De collectie is ontworpen door designers Ludovica 

& Roberto Palomba.
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  Cliff
De Cliff-collectie is extreem veelzijdig. De verscheidenheid aan materialen en vormen 

van de verschillende modules maakt het scala aan compositiemogelijkheden enorm 

breed. Deze collectie is ontworpen door designers Ludovica & Roberto.

  George
De George-collectie is een omhullend ontwerp waarvan de materialen doen denken 

aan de nautische wereld. De collectie is gecreëerd met het doel om lichtheid en 

comfort van het leven in de open lucht te combineren. Deze collectie is ontworpen 

door designers Ludovica & Roberto.

High Quality

Unieke accessoires

Mooie vormen

Talenti tuinmeubilair is rank 

vormgegeven. Met vormen die in balans 

zijn en zonder onnodige details. En dat 

zorgt voor een unieke stijl. Een stijl die 

passend is bij ieder terras.

Van gepoedercoat aluminium tot 

keramiek tafelbladen en luxe stoffen. 

De materialen van Talenti hebben de 

allerhoogste kwaliteit.  Onze styliste 

vertelt u er graag meer over.

Accessoires maken uw terras compleet. 

Of dat nu elegante tapijten zijn of 

sfeervolle verlichtingselementen. De 

accessoires van Talenti zijn de ‘finishing 

touch’ van uw terras.
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De basiscombinatie van de Tikal-keuken bestaat uit drie modules. De zwarte RAL 

9004 structuurverf maakt de keuken bestendig voor hoge temperaturen. Specifiek 

voor buiten. De Tikal-keuken is niet alleen ontworpen om uw favoriete maaltijden 

te bereiden, maar ook om u te laten genieten van uw buitenruimte, vriendelijke 

momenten te delen met uw dierbaren. Deze keuken is ontworpen door designer 

Nicola De Pellegrini.

De Tikal-keuken is in vele manieren uit te bereiden door middel van unieke 

combinaties. De beschikbare combineerbare modules zijn als volgt: barbecue, 

spoelbak, inductieplaat en een neutraal aanrecht. Ook is het mogelijk om de volgende 

accessoires toe te voegen: wijnkoelkast, ijsblokjesmachine, minibar, koelkast en 

verlichting.

Tikal-keuken

RAL 9004
Strak. Dat is het eerste woord dat in 

ons opkomt wanneer we deze chique 

keuken zien. De zwarte kleur geeft de 

keuken een strakke uitstraling.

RAL 9004 - Hout
Huiselijk. De materialen in combinatie 

met deze warme kleuren geven gelijk 

een huiselijke look en feeling. De lijn 

tussen binnen en buiten is nog nooit zo 

dun geweest.

Designer 
Nicola 
De Pellegrini
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               "Onze tuinkamer staat intussen al enkele 
jaren en we zeggen nog wekelijks en soms dagelijks hoe 
fijn en fantastisch we dit "extra" stukje huis vinden. 
Het voegt zoveel toe." - Karla uit Halsteren

Een greep uit 
   onze projecten

  Vince

   Alysa
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   Lynn

Een terrasoverkapping is de plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. Waar seizoenen, 
jaren en generaties in elkaar overgaan.

  Vince

   Lois   Lois
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   Lois

  Vince

  Vince

   Lois
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Een terrasoverkapping of tuinkamer is een persoonlijk statement. Een droom die 

uitkomt. Uw droom. Daarom willen we u graag beter leren kennen. Neem contact 

met ons op en maak een afspraak met een van onze adviseurs. In onze showroom 

leiden wij u rond terwijl wij u inspireren en adviseren over de mogelijkheden.  

Zo ontdekken we samen de oplossing die het beste bij u past.

Plan uw afspraak via vanvanee.nl/maak-een-afspraak of bel met 0342 49 28 11.  

Wij verwelkomen u graag!

De Van van Eexperience

Een terrasoverkapping of tuinkamer 
is een persoonlijk statement. 
Een droom die uitkomt. Uw droom.



Afspraak maken? Bel met 0342 49 28 11 of plan uw afspraak in via vanvanee.nl


