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TUINSCHERMEN

TUINSCHERMEN
Zorg voor privacy in je tuin
Ga je voor een strak, modern tuinscherm of ben je gewonnen
voor een decoratief scherm? Een tuinscherm staat mooi in elke
tuin en dient om extra privacy te creëren. Tuinhoutcentrum

wax

heeft een kwaliteitsvol scherm voor elke tuin. Breng eens een
bezoekje aan onze showtuin en ontdek ons ruim aanbod!

Jumbo recht wax scherm

- 19 geschaafde planken 15 x 145 mm
- Afmeting 1800 x 1800 mm
- Maatwerk mogelijk!

Een betere bescherming van uw scherm
dankzij een waxlaag

SH

laag. Aan het impregneerproduct wordt een wax toegevoegd. Deze extra
waxlaag biedt een betere bescherming voor kleurvastheid. Wax maakt het hout ook waterafstotend wat
de levensduur verlengt. Onze waxschermen zijn
eigen fabricage.

Kant wax scherm

Vintage scherm

Recht dicht scherm

Jumbo gebogen wax scherm

Recht hardhout scherm

Plankenscherm

- 15 geschaafde planken 15 x 145 mm
- Afgeschuinde hoeken bovenaan
- Afmeting 1800 x 1800 mm

Recht wax scherm

- 17 geschaafde planken 15 x 120 mm
- Afmeting 1800 x 1800 mm
- Maatwerk mogelijk!
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Toog wax scherm

- 15 geschaafde planken 15 x 145 mm
- Gebogen scherm
- Afmeting 1800 x 1800 mm

- 19 geschaafde planken 15 x 145 mm
- Gebogen scherm
- Afmeting 1800 x 1800 mm

- 15 planken - 15 x 140 x 1800 mm
- 3 tussenlatten - 20 x 70 x 1800 mm
- Afmeting 1800 x 1800 mm

- 15 planken
- Inox geschroefd
- Afmeting 1800 x 1800 mm
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hout met inox schroeven. Gewaxte tuinplanken hebben een extra bescherm-
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Gewaxte schermen zijn gemaakt uit geschaafd, geïmpregneerd en gewaxt

oe
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Waarom gewaxte schermen?

- 14 planken 13 x 145 mm
- Genageld
- Afmeting 1800 x 1800 mm

- Horizontaal en verticaal te gebruiken
- 19 lamellen 9 x 100 mm
- Afmeting 1800 x 1800 mm
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TUINSCHERMEN

DECORATIEVE
SCHERMEN
Geef je tuin extra cachet
Een decoratief scherm is de ideale afscherming voor elke tuin. Ze

Stijlvol en super degelijk,
past in elke tuin.

zijn even makkelijk te plaatsen als de solide plankenschermen.

Hazelaarscherm zware uitvoering

Onze decoratieve schermen zijn er in verschillende materialen,

Verkrijgbare afmetingen: 1500 B x 1800 mm H

stijlen en uitvoeringen.

best
seller

Lamello scherm
Normandië scherm

- Halfronde, gefreesde regels
- Afmeting 1800 x 1800 mm

Hazelaar lichte uitvoering
- Afmeting 1800 x 1800 mm
1800 x 1200 mm
1800 x 900 mm

Cordoba scherm

- 30 latten met tussenspatie
- Afmeting 1800 x 1800 mm

Venice scherm

- Afgeronde geschaafde latten van 16 x 58 mm
- Verticale steunen 28 x 56 mm
- Afmeting 1780 x 1800 mm

- Geschaafde latten van 16 x 38 mm, 1 zijde
- Afmeting 1780 x 1800 mm

Nieuw !
2018
Caldeira - Thermowood scherm
Cordoba duo scherm

- Afmeting 1800 x 1800 mm
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Kent kastanje vlechtscherm
- Afmeting 1500 x 1800 mm

Gevlochten wilgenscherm
- Afmeting 1800 x 1800 mm

-

Geschaafde verticale latten in thermowood van 16 x 58 mm
Tussenregels 28 x 56
Inox geschroefd
Afmeting 1830 x 1780 mm

Strada scherm
-

Gesloten windscherm voor gleufpaal 28 mm
Geschaafde planken 16 x 60 mm
Inox geschroefd
Afmeting scherm 1780 x 1800 mm
Afmeting deur 1000 x 1800 mm
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THERMOWOOD

TUINSCHERMEN

TUINSCHERMEN
VOOR GLEUFPALEN

Thermisch behandeld Noors dennenhout

Ook gleufpalen, betonvoeten en grondpiketten leverbaar

Dit tuinscherm heeft tussenlatten die buiten het scherm steken zodat

Thermowood is Noors dennenhout dat een thermische

Hierdoor is er geen voeding meer aanwezig voor insecten

behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid

en schimmels. Tevens wordt de vochtevenwichtsgraad

verhoogt tot klasse 1/2, vergelijkbaar met teak, ceder,

verminderd met 50 % en nemen de vervormingen af met

of bangkirai. Doordat het hout opgewarmd wordt tot

eenzelfde percentage. Het hout draagt het PEFC-label

ongeveer 210 °C, worden suikers, koolhydraten en harsen

(Pan European Forest Certification) en is dus afkomstig

uit het hout verwijderd.

uit duurzaam beheerde bossen.

deze in de gleufpalen past. Om alles compleet te maken kan je ook gebruik maken van onze specifieke betonvoeten en grondpiketten.
➜ Gleufpalen zie pag. 24 ➜ Betonvoeten en grondpiketten zie pag. 18

Blokhutplanken Thermowood

- Afmeting 21 x 145 mm voor Thermowood gleufpalen
- Afmeting 27 x 145 mm voor alupalen en betonpalen
- Te plaatsen met Thermowood gleufpalen, alupalen
en betonpalen
- Te combineren met een rechte finishplank

Luxe plankenscherm Wax

- 19 geschaafde planken van 15 x 120 mm
- Tussenlatten 28 x 95 mm
- Afmeting 1800 x 1800 mm

Maatwerk
mogelijk

BLOKHUTPLANKEN
SCHERM
Alternatief voor gemonteerd scherm

Zelf een mooie, strakke afsluiting maken? Als
alternatief voor gemonteerde schermen bieden
wij ook onze blokhutplanken aan. Een topper!
➜ Blokhutplanken zie pag. 27

BLOKHUTPLANKEN
Voor een natuurlijke uitstraling en duurzame kwaliteit

Eenvoudig
te monteren

Massief blokhutplanken scherm

- Tand-Groef planken van 28 x 145 mm
- Te plaatsen met houten gleufpalen,
alupalen of betonpalen
- 14 planken voor een hoogte van 1800 mm
- Te combineren met een rechte finishplank

Met decoratief
profiel!

Blokhutplanken Vintage
-
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Afmetingen 28 x 145 x 1800 mm
Te combineren met vintage gleufpalen 28 mm
Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
Te combineren met betonpalen 35 mm

Blokhutplanken Cordoba
-

Afmetingen 28 x 145 x 1800 mm
Te combineren met houten gleufpalen 28 mm
Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
Te combineren met betonpalen 35 mm
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HEKKEN
& POORTEN

Tuinpoorten maken je tuin toegankelijk

best

DEUREN & HEKKEN

DEUREN
VOOR TUINSCHERMEN

Mooie tuinafsluiters

seller

Onze tuinschermen kunnen mooi gecombineerd worden met deze
bijpassende deuren. Op die manier maak je je tuinafscherming compleet en bovendien toegankelijk.

Deur Massief
-

Deur Oxford

Gemaakt uit geschaafde planken
100% privacy garantie
Afmetingen: 1000 x 1800 mm
Inclusief hang- en sluitwerk

- Keuze uit den of Iroko
- Afmeting 1000 x 1800 mm
- Inclusief hang- en sluitwerk

Alle wax deuren zijn ook
verkrijgbaar met cilinderslot
en regelbare scharnieren.

Maatwerk mogelijk
voor alle wax deuren tot 1200 mm B

Cordoba poortje

Cordoba hekwerk

Legera poort

Legera hekwerk

-

Deur recht wax

- Gemaakt uit geschaafde planken
- Afmeting 900 x 1800 mm
- Exclusief sluitwerk
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Deur Jumbo recht wax

- Gemaakt uit geschaafde planken
- Afmeting 900 x 1800 mm
- Exclusief sluitwerk

Gepunte latten van 30 x 30 mm
Spatiëring 30 mm
Afmeting 900 x 1000 mm
Inclusief beslag

- Gepunte latten van 30 x 30 mm
- Spatiëring 30 mm
- Afmeting 900 x 1800 mm

Deur met Galva kader
-

Gemaakt uit geschaafde planken
Gemonteerd op GALVA kader
Regelbare scharnieren, incl. cilinderslot
Verkrijgbare in diverse afmetingen

- Planken 15 mm
- Afmeting 900 x 900 mm
- Inclusief beslag

- Planken 15 mm
- Afmeting 900 x 1800 mm
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BETONPALEN

Duurzaam, ijzersterk en tijdloos

Kies voor de robuustheid van beton

ALU & BETONPALEN

ALUPALEN
Stevige

constructie

28 mm

50 mm

Quadra tussenpaal voor schermen
Verkrijgbare afmetingen:
- 60 x 65 x 2700 mm
- 60 x 65 x 1850 mm

Quadra betonvoet

- Om tussenpalen te monteren
op beton ondergrond
- Afmeting 120 x 120 mm

Eenvoudige montage van tuinschermen
Betonpaal met gleuf 55 mm

Quadra tussenpaal voor blokhutplanken
Verkrijgbare afmetingen:
- 60 x 65 x 2700 mm
- 60 x 65 x 1850 mm

Nieuw !
2018

Quadra tussenpaal ALU zwart

Quadra eindlat

- Maakt van de tussenpaal
een eindpaal
- Afmeting 55 x 1900 mm

Verkrijgbare afmetingen:
- 60 x 65 x 2700 mm
- 60 x 65 x 1850 mm

Zak van 25 kg
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120 mm

65 mm

120 mm

Montage met tuinschermen

Om uw palen
vast te zetten ...

Droogbeton Diamur

Betonpaal met gleuf 35 mm

110 mm

55 mm

110 mm

Montage met blokhutplanken 28 mm dik

Rocketfix snelbeton Diamur
Zak van 25 kg
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WPC

wood plastic compound

Elegant, robuust en kleurvast

Zijde met
profiel
Gladde zijde

Nieuw !
2018

Ontdek de vele
voordelen van WPC:

WPC tuindeur

- 900 x 1800 mm
- Met RVS slot en scharnieren
- Incl. 2 alupalen 2100 mm en
bovenverbinding

WPC is een samensmelting van 60% gekeurde houtvezels, 30% gerecycleerd
PVC en 10% componenten. Met de tand/groefplanken kan je zelf je scherm
opbouwen in combinatie met de aluminium gleufpalen. De schermen zelf zijn
eenvoudig te monteren.
Bovendien is WPC onderhoudsvriendelijk, stabiel én biedt het een duurzame
oplossing voor je tuinafsluiting.

Hoogte en breedte
aanpasbaar

Compo aluminium gleufpaal

- Inclusief 3 afsluitstrips in aluminium
en bijpassend afdekkapje
- Antracietkleur: - 80 x 80 x 1850 mm
- 80 x 80 x 2400 mm

Compo betonvoet

- Betonvoet voor aluminiumpaal
- Zwart gelakt

Compo grondanker

- Voor alluminium gleufpaal
- Zwart gelakt

Weersbestendig

Splintervrij

Milieu
vriendelijk

Eenvoudige
montage

Nieuw !
2018

Compo doorkijkraam

- In plexiglas en kunststof kader
- Ter vervanging van 1 plank

Stevige

Verkrijgbaar
in 3 stijlvolle
kleuren

constructie

WPC plankenset

- 12 planken
- alu boven- en onderlat
- 1800 x 1800 mm

Lange levensduur
Bruin
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Antraciet

Onderhoudsvij

Grijs
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WPC SCHERMEN

Langs 2 zijden te gebruiken!

WPC & DAKBEDEKKING

POST AND RAIL
Voor een authentieke look

KASTANJE POST AND RAIL
Gekliefde palen voorzien voor ligbalken.
Lengte

Diameter

Beginpaal 2 gaten

2000 mm

150 mm

Beginpaal 3 gaten

2000 mm

150 mm

Tussenpaal 2 gaten

2000 mm

150 mm

Tussenpaal 3 gaten

2000 mm

150 mm

Ligbalk

2000 mm

Ligbalk

2900 mm

Hoekpaal 2 gaten

2000 mm

150 mm

Hoekpaal 3 gaten

2000 mm

150 mm

STAALPLAAT
met anti-condenslaag
- Staalplaat in Ral kleur 7016 (antracietgrijs)
- Staalplaat verkrijgbaar in de lengtes:

ENGELSE POORT

2900 mm - 3500 mm - 4000 mm - 6000 mm
- Eventueel te combineren met een lichtstrook

In zware uitvoering

best
seller

DAKBEDEKKING
Duurzaam, waterdicht en degelijk

in polycarbonaat (4000 mm - 6000 mm)
25 cm

5 cm

101 cm

Engelse poort Birmingham
-

Zware uitvoering
Geleverd met hang-sluitwerk
Lengte 1200 mm
Lengte 2100 mm
Lengte 3000 mm
Lengte 3600 mm

EPDM - Stevige dakfolie
EPDM is een stevige en perfect waterdichte dakfolie in kunstrubber.
Deze dakfolie en alle toebehoren voor plaatsing en afwerking hebben we steeds op voorraad.

VLECHTMATTEN
Ideaal om af te boorden
Azobe vlechtmatten zijn ideaal om een gracht af te boorden.
Bij ons verkrijgbaar in verschillende hoogtes.
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SHINGLES - De ideale dakbedekking
Dakshingles leggen is decoratief en bovendien veel eenvoudiger dan
het aanbrengen van dakpannen. Onze shingles zijn verpakt per 3 m2
en verkrijgbaar in de kleuren groen en zwart (shingles Classic) en
grijs en ceder (shingles Cambridge).

Shingles Classic

Shingles Cambridge
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IJZERWAREN

IJZERWAREN
Alles voor een stevige constructie
Tuinhoutcentrum biedt een compleet assortiment ijzerwaren
aan om je tuinhout constructies op een professionele manier
te monteren.

U-VOET
Vuurverzinkt
Afmetingen:
70 x 70 mm
90 x 90 mm
120 x 120 mm

BETONVOETEN
VIERKANT
Voor montage op beton.
Vuurverzinkt.
Afmetingen:
70 x 70 mm
90 x 90 mm
120 x 120 mm

H-VOET
Vuurverzinkt
Afmetingen:
70 x 70 mm
90 x 90 mm
120 x 120 mm

GRONDPIKET
VIERKANT
Om vierkante palen te monteren
in de grond. Vuurverzinkt.
Afmetingen:
70 x 70 x 750 mm
90 x 90 x 900 mm

H-VOET HOEKMODEL

120 x 120 x 900 mm

Vuurverzinkt
Afmeting:
120 x 120 mm

L-BESLAG
BICHROMAAT
Voor montage op houten palen
Bichromaat

GRONDPIKET
GLEUFPALEN
Om gleufpalen te monteren in de
grond. Uitsparing om schermen te
monteren. Vuurverzinkt 2 mm.
Afmeting:
90 x 90 x 900 mm

Ruim assortiment hang- en sluitwerk
beschikbaar in de winkel.

SIERBOLLEN
Voor een mooie afwerking van uw vierkante palen
Afmetingen

Model

Materiaal

Verpakking:

70 x 70 mm

Sierbol

Vuurverzinkt

met 4 op blister

90 x 90 mm

Sierbol

Vuurverzinkt

BETONVOETEN VOOR
VIERKANTE GLEUFPALEN

PIRAMIDES

Voor montage op houten palen
INOX

Om gleufpalen te monteren op
beton ondergrond. Uitsparing om
schermen te monteren.
Vuurverzinkt.

Afmetingen

Model

Materiaal

Verpakking:

Afmeting:

70 x 70 mm

Piramide

Vuurverzinkt

90 x 90 mm

90 x 90 mm

Piramide

Vuurverzinkt

L-BESLAG INOX

met 4 op blister
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Voor een mooie afwerking van uw vierkante palen
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TERRASPLANKEN

LARIKS Europese Lariks is een duurzame naaldhoutsoort in onbehandelde vorm.
Door deze natuurlijke duurzaamheid staat ze een onbehandelde buitentoepassing
toe. Onbehandeld zal het hout in de loop der tijd vergrijzen. Grondcontact is te vermijden, daar dit de levensduur sterk verkort. Ons Larikshout is FSC gecertificeerd, wat
garant staat voor verantwoord bosbeheer. Verkrijgbaar op 26 x 145 x 3000 mm.

JATOBA

Is een hoogwaardig product voor uw terras. Het is eenvoudig te monte-

ren dankzij het onzichtbare clip bevestigingssysteem. Doordat Jatoba zo duurzaam is,
is het een uitstekende houtsoort voor buitenterrassen. De planken zijn glad geschaafd

JATOBA

en zijn roodbruin van kleur. De terrasplanken dienen vastgeschroefd te worden op
een houten onderstructuur. Verkrijgbaar op 21 x 145 mm in verschillende lengtes.

BANGKIRAI Het kernhout heeft een roodbruine kleur en is zeer duurzaam. De
planken hebben aan één zijde een grof, aan de andere zijde een vlak profiel. De planken dienen op een houten onderstructuur vastgeschroefd te worden met zelfborende
schroeven. Verkrijgbaar op 25 x 145 mm of 28 x 190 mm in verschillende lengtes.

Nieuw !

BANGKIRAI

2018

HOUTEN
TERRASPLANKEN

Bangkirai tegels
-

Langs 2 zijden
te gebruiken!

Voor een zalig buitengevoel

GEÏMPREGNEERDE TERRASPLANK

Deze terrasplank is geschaafd met

aan beide zijden een verschillend profiel (grof/fijn), zodat je ze kan gebruiken langs de

BILINGA

Reliëf anti-slipplanken 12 mm
Totale dikte tegel 24 mm
Geschroefd
Afmetingen 500 x 500 mm
1000 x 1000 mm

Terrasdragers en onderbalken

zijde die jouw voorkeur geniet. Ze worden bevestigd op onze hardhouten onderbalken.

Het is aan te raden om onder je terras een worteldoek te plaatsen. Dit om te

Verkrijgbaar op 28 x 145 x 3000 mm.

voorkomen dat er onkruid kan groeien. Ook hiervoor kan je bij Tuinhoutcentrum
terecht. Om terrassen op te hogen en op dakterrassen kan je ook gebruik maken
van onze regelbare terrasdragers.

DOUGLAS TERRASPLANK

Douglas hout is een harde Europese naaldhout-

soort met een lange levensduur. Het is perfect geschikt voor alle bovengrondse toepassingen. Met zijn duurzaamheidsklasse 3 vraagt het geen extra behandeling. Het ver-

De dragers zijn regelbaar
in de hoogte

kleurt naar een blauw grijze tint als je het niet beitst. Voor gevelbekleding, terrassen en
houten constructies buitenshuis is het een ecologisch en duurzaam alternatief.
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WPC

DOUGLAS

wood plastic compound

Een unieke terrasplank!

Natuurlijke duurzaamheid

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Onze WPC terrasplanken zijn samengesteld uit 60% houtvezels,

Douglas hout is toepasbaar in allerlei constructies.

30% polyethyleen en 10% chemische bestanddelen. WPC ga-

Vooral voor constructies die buiten komen te staan

randeert een optimale duurzaamheid, een goed behoud van de

in weer en wind is Douglas door zijn natuurlijke

kleur en een makkelijk onderhoud. Een lichte, maar beperkte

duurzaamheid zeer geschikt.

Nieuw !
2018

verkleuring is mogelijk na verloop van tijd.
Onze montagehandleiding zorgt ervoor dat de terrasplanken op
een professionele manier geplaatst kunnen worden, zodat je

Vierkante paal

lang plezier kan hebben van je terras.

- 120 x 120 x 2400 mm

WPC voordelen:







nieuw!

Geschaafde balk

Natuurlijke look
Duurzaam
Minimaal onderhoud
Ecologisch
Weerbestendig
Splintervrij

Geschaafde onderbalk

- 45 x 145 x 3000 mm
- 45 x 145 x 6000 mm
- 58 x 190 x 6000 mm

- 45 x 70 x 3000 mm

Compo onderregel
- 40 x 70 x 2900

nieuw!
Blokhutplank
Compo terrasplank bruin
- 2900, 4000 of 5000 mm

Compo terrasplank antraciet
- 2900, 4000 of 5000 mm

Compo terrasplank grijs
- 2900, 4000 of 5000 mm

Gezaagde plank

- 28 x 195 x 1800 mm
- 28 x 195 x 3000 mm

- 22 x 200 x 3000 mm

montageclips
- 100 stuks per
verpakking

eindclips
afdekkapjes
- 10 stuks per verpakking
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- 25 stuks per
verpakking

Tand/groef planchetten
- 16 x 116 x 3274 mm

Gevelbekledingsplank
- 30 x 195 x 3000 mm
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ROND HOUT

Gezaagd uit kwalitaitef grenen

Gefreesd uit dunne boomstammen

Onze vierkante palen worden gezaagd uit hout buiten de kern,

De palen worden o.a. gebruikt voor het monteren van scher-

Ronde palen worden gefreesd uit dunne boomstam-

Het barsten gebeurt namelijk nooit tot de kern van het

wat de kans op kromtrekken en scheuren vermindert. Kleine

men in je tuin. De schermen kunnen met het unieke L-beslag

men. Daardoor bewaart het hout zijn natuurlijke vorm en

hout. Ongerustheid is dus niet nodig. Palen in diameter 60

scheuren onder invloed van temperatuurschommelingen zijn

en de betonvoeten of grondpiketten stevig gemonteerd wor-

sterkte. Bij warme, zonnige periodes droogt het hout en

en 80 mm zijn aan één zijde gekroond en één zijde gepunt.

echter niet te vermijden, omdat hout een natuurlijk product is.

den ➜ IJzerwaren zie pag. 18 en 19.

ontstaan er soms scheuren in de lengte. Deze zijn volle-

Palen in diameter 100 en 120 mm zijn aan beide zijden ge-

dig normaal en niet te vermijden. De sterkte van de palen

kroond.

CONSTRUCTIEHOUT

VIERKANT, GESCHAAFD HOUT

wordt hierdoor geenszins negatief beïnvloed.

VIERKANT HOUT

RONDHOUT

1900 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

3600 mm

4200 mm

4300 mm

Diam 60 mm

4500 mm

Diam 80 mm

70 x 70 mm

•

•

•

•

•

300 mm

•

90 x 90 mm

•

•

•

•

•

600 mm

•

120 x 120 mm

•

•

•

•

800 mm

•

1000 mm

•

1200 mm

•

1400 mm

•

1600 mm

•

•

1800 mm

•

•

2000 mm

•

•

2500 mm

•

•

150 x 150 mm

•

•

•

•

•

Deze palen zijn perfect te combineren met onze schermen voor gleufpalen of
met onze blokhutplanken ➜ zie pag. 8. Je kan ze monteren met onze betonvoeten of grondpiketten ➜ IJzerwaren zie pag. 18 en 19.

Eenvoudig
te monteren

Diam 100 mm

Diam 120 mm

•

3000 mm

•

•

3500 mm

•

•

4000 mm

•

•

4500 mm

•

•

5000 mm

•

•

6000 mm

•

•

GLEUFPALEN
Eindpaal
28 mm gleuf

Eindpaal
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Hoekpaal
•

90 x 90 x 2700 mm

Tussenpaal
•

Hoekpaal

•

Tussenpaal

GECREOSOTEERDE PALEN

TREIN BIELS

GESCHILD - GEPUNT

Afmeting

Diameter

Lengte

150 x 250 x 2600 mm

100 mm

2500 mm

120 mm

2500 mm

70 mm

1600 mm

MINI BIELS

90 mm

1800 mm

Afmeting

90 mm

2000 mm

130 x 110 x 2500 mm

Aan 2 zijden
afgevlakt
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CONSTRUCTIEHOUT

HOUT MET
AFGERONDE HOEKEN
Geschaafd en geïmpregneerd
HOUT MET AFGERONDE HOEKEN
Lengte

Specificatie

15 x 120 mm

1800 mm

15 x 120 mm

2400 mm

15 x 120 mm

2700 mm

15 x 120 mm

3000 mm

15 x 120 mm

3600 mm

15 x 120 mm

4200 mm

15 x 145 mm

1800 mm

15 x 145 mm

2400 mm

15 x 145 mm

3000 mm

20 x 70 mm

1800 mm

20 x 180 mm

4200 mm

21 x 145 mm

4200 mm

24 x 38 mm

4200 mm

28 x 95 mm

3600 mm

28 x 145 mm

2400 mm

28 x 145 mm

3600 mm

28 x 145 mm

4200 mm

32 x 36 mm

4000 mm

32 x 57 mm

3000 mm

Planken met schors

BLOKHUTPLANKEN

32 x 57 mm

4000 mm

Deze planken zijn 19 mm dik,

Geïmpregneerd, dus ideaal voor al uw houtconstructies

35 x 86 mm

3000 mm

35 x 86 mm

4200 mm

35 x 236 mm

4200 mm

35 x 236 mm

6000 mm

45 x 145 mm

3000 mm

50 x 50 mm

2100 mm

50 x 120 mm

5930 mm

50 x 150 mm

3600 mm

50 x 150 mm

4140 mm

50 x 150 mm

6000 mm

50 x 150 mm

8000 mm

50 x 200 mm

6080 mm

50 x 200 mm

8000 mm

50 x 250 mm

6080 mm

50 x 250 mm

8000 mm

50 x 300 mm

8000 mm
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Ontdek ons mooi geschaafd hout.
Ideaal voor al uw timmerwerk
en klaar voor gebruik.

3000 mm lang en 150 à 200 mm breed.
Onze blokhutplanken worden gebruikt als constructiehout, maar eveneens om zelf
een mooi planken scherm te maken in combinatie met onze houten gleufpalen en
recht afwerkingsplank ➜ Blokhutplanken scherm zie pag. 8.

- bij planken van 120 mm:
nuttige breedte 110 mm
- bij planken van 145 mm:

BLOKHUTPLANKEN

nuttige breedte 130 mm

Lengte
21 x 120 mm

1800 mm

21 x 120 mm

2400 mm

21 x 120 mm

3000 mm

28 x 145 mm

1800 mm

28 x 145 mm

2400 mm

28 x 145 mm

2700 mm

28 x 145 mm

3000 mm

28 x 145 mm

3600 mm

28 x 145 mm

4200 mm

altijd
in stock
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CONSTRUCTIEHOUT

STEIGERHOUT IN DE KIJKER

Ontwerp en timmer zelf
je meubelen in elkaar ...
Steigerhout is dé trend van het moment
Knusse zitbank

Stoere boekenkast

altijd
in stock

Stevige terrastafel

Gebruikt steigerhout
bruikt. Er is overheen gelopen, ze hebben in weer en wind gelegen en er ligt een

STIJLVOL STEIGERHOUT

grijze cementsluier overheen. Dit zorgt voor de mooie, grijze kleur en de robuuste

Eindeloos veel mogelijkheden

Gebruikt steigerhout is zoals de naam al zegt, hout dat in de stellingbouw werd ge-

uitstraling. Kortom, een onderhoudsvrije, duurzame én milieubewuste houtsoort.

Steenschotten:
robuust, stoer en beresterk!

Dé trend van het moment op het gebied van wonen en tuin is het robuuste
steigerhout. Stoere meubelen van dit ‘vintage’ hout passen echt in elk interieur
of tuin. Via een uniek procedé worden de planken onder druk geïmpregneerd.
Aan het impregneerproduct wordt een grijze kleur toegevoegd, die de planken
zijn authentieke ‘vintage’ uitstraling geven. Ontdek de vele mogelijkheden van
dit unieke product en ga vandaag nog aan de slag!

Stoere steenschotten
Houten steenschotten zijn eigenlijk een recyclageproduct. Ze zijn afkomstig uit de ambachtelijke beton- en steenproductie en werden gebruikt
voor het drogen van stenen en beton. Steenschotten zijn uitermate duur-

jk h ed e n,
On e in dig ve e l m og e li
a k e n ...
su pe rt o f o m z e lf te m

zaam, sterk én waterafstotend. Ideaal voor bv. een buitenterras, een rustieke vloer, omheiningen, tuinhuizen, ... Laat je creativiteit de vrije loop!
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Nieuw !

Nieuw !

Nieuw !

2018

2018

GEVELPLANKEN

2018

Z-profiel thermowood

Z-profiel thermowood

Z-profiel thermowood

Thermo Triple 21

Thermo Triple 33

Thermo Ventilat

Planché Modern Thermowood

Blokhutplank Thermowood

Bevelsiding Thermowood

- 20 x 66 mm
- Geschaafd
- Nuttige breedte: 60 mm

- 20 x 118 mm
- Geschaafd
- Nuttige breedte: 112 mm

- 20 x 140 mm
- Geschaafd
- Nuttige breedte: 134 mm

GEVELPLANKEN
Ruime keuze aan houtsoorten en profielen

Planché
-

Drukgeïmpregneerd
19 x 96 mm tand en groef
Geschaafd met V-groef
Nuttige breedte: 80 mm

Profielplanken

- Drukgeïmpregneerd
- 25 x 125 mm
overlappend profiel
- Nuttige breedte: 110 mm

Vintage profielplanken
- 20 x 200 mm
overlappend profiel
- Nuttige breedte: 185 mm

Cordoba
-

27 x 145 mm
Geschaafd
Nuttige breedte: 130 mm
Drukgeïmpregneerd

- 21 x 143 mm
- Geschaafd
- Nuttige breedte: 133 mm

- 33 x 143 mm
- Geschaafd
- Nuttige breedte: 133 mm

- 26 x 63 mm
- Geschaafd

Nieuw !
2018

Planché Padouk
-

30

15 x 143 mm
Geschaafd met V-groef
Nuttige breedte: 130 mm
Hardhout duurzaamheidsklasse 1

Planché Iroko
-

15 x 140 mm tand en groef
Geschaafd met V-groef
Nuttige breedte: 130 mm
Hardhout duurzaamheidsklasse 1

Planché Thermowood Es
- 21 x 145 mm
- Geschaafd met V-groef
- Nuttige breedte: 130 mm

- 21 x 193 mm tand en groef
- Geschaafd met rechte hoeken
- Nuttige breedte: 185 mm

- 21 x 145 mm tand en groef
nuttige breedte = 137
- 27 x 145 mm tand en groef
nuttige breedte = 130

- 21 x 190 mm overlapend profiel
- Fijn gezaagd
- Nuttige breedte: 175 mm
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KASTANJEHOUT

KASTANJEHOUT
Duurzaam en authentiek
In Engeland en Frankrijk kom je het overal tegen: hekwerk uit het

Wij bieden je 3 soorten hekwerk aan:

duurzame kastanjehout. De tamme kastanje behoort van nature tot

- lattenafstand van 30-40 mm

duurzaamheidsklasse 2 doordat het hout looizuur bevat. Het hout

- lattenafstand van 40-50 mm

hoeft geen chemische behandeling te ondergaan om duurzaam te

- lattenafstand van 70-80 mm

zijn. De natuurlijke vormgeving verrijkt het landschapsbeeld.

Acaciahout is bijzonder sterk
én slijtvast

KASTANJEPALEN
Halve, geschilde palen
Diameter

Lengte

120-140 mm

1800 mm

ACACIAPALEN
Ronde, geschilde palen

KASTANJEPALEN
Ronde, geschilde palen

Diameter

Lengte

60-80 mm

1600 mm

60-80 mm

1800 mm

Diameter

Lengte

60-80 mm

2000 mm

60-80 mm

1600 mm

80-100 mm

1800 mm

60-80 mm

1800 mm

80-100 mm

2000 mm

60-80 mm

2000 mm

80-100 mm

2500 mm

60-80 mm

2500 mm

100-120 mm

3000 mm

80-100 mm

1600 mm

80-100 mm

1800 mm

80-100 mm

2000 mm

80-100 mm

2500 mm

Maak uw rustieke
look compleet met een
kastanjepoort!
KASTANJEPOORTEN
Geleverd inclusief montageset (slot + scharnieren)

KASTANJEHEKWERK
Gekliefde en ontschorste staken op gegalvaniseerde
draad gevlochten
Hoogte

Rollengte

30/40 mm

1000 mm

5m

30/40 mm

1200 mm

5m

30/40 mm

1500 mm

5m

40/50 mm

1000 mm

5m

Om de hekwerken te plaatsen heeft Tuinhoutcentrum

40/50 mm

1000 mm

10 m

eveneens geschilde kastanjepalen. Deze palen zijn ruw

40/50 mm

1200 mm

5m

afgewerkt en passen bij het rustieke kastanjehekwerk.

40/50 mm

1200 mm

10 m

Het hekwerk verkrijgt vrij snel zijn typisch vergrijsde

40/50 mm

1500 mm

5m

kleur, zodat dit mooi in harmonie is met de natuur.

40/50 mm

1750 mm

5m

40/50 mm

2000 mm

5m

Breedte

Hoogte

1000 mm

1200 mm

70/80 mm

500 mm

5m

1000 mm

1000 mm

70/80 mm

500 mm

10 m

1200 mm

1200 mm

70/80 mm

750 mm

5m

1200 mm

1000 mm

70/80 mm

1000 mm

5m

1000 mm

1500 mm

70/80 mm

1000 mm

10 m

1000 mm

1750 mm

70/80 mm

1200 mm

5m

2500 mm

1200 mm

70/80 mm

1200 mm

10 m

70/80 mm

1500 mm

5m
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Nieuw !
2018

Eenvoudig
te monteren

Lattenafstand

Plaatsingsadvies

Nieuw !
2018
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BLOEMBAKKEN

BLOEMBAKKEN & MATTEN

DECORATIEVE MATTEN
In trendy en robuust steigerhout

In trendy en robuust steigerhout

Zoek je een eenvoudige manier om meer privacy te hebben in
je tuin? Dan bieden tuinmatten uitkomst. Deze natuurlijke matten bieden tal van toepassingen in de tuin en zijn de laatste jaren
enorm populair. Tuinhoutcentrum biedt deze matten per rol aan in
verschillende materialen.

altijd
in stock

Boomschorsmat
-

Asper vierkant
-

Mat van dubbelgevouwen boomschorsrepen
Opgerold geleverd, eenvoudig te monteren
Op rol van 3 meter
Verkrijgbaar in hoogte van 1,75 meter en 2 meter

Cordoba bloembak

In lariks steigerplanken
Gemonteerd
400 x 400 x 400 mm (L x B x H)
Inclusief worteldoek

Buitenafmeting (L x B x H):
- 600 x 600 x 600 mm
- 1000 x 300 x 900 mm
- 1000 x 300 x 500 mm
- Inclusief worteldoek

Heidemat extra dik - 4 kg/m2
- Op rol van 3 meter
- Verkrijgbaar in hoogte:
1,75 meter - 2 meter

Asper vierhoek
-

In lariks steigerplanken
Gemonteerd
600 x 600 x 600 mm (L x B x H)
Inclusief worteldoek
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Asper vierhoek hoog
-

In lariks steigerplanken
Gemonteerd
400 x 400 x 600 mm (L x B x H)
Inclusief worteldoek

Asper vierhoek breed
-

In lariks steigerplanken
Gemonteerd
800 x 400 x 600 mm (L x B x H)
Inclusief worteldoek
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TAFELS & BANKEN

ZITBANKEN

PICKNICKTAFELS

Geeft je tuin extra karakter

Absolute topkwaliteit

Gebogen grenen zitbank Sita
- Afmeting: 1800 mm breed

Stevige Parkbank

- Afmeting: 2000 mm breed

PICKNICKTAFELS
Absolute topkwaliteit

best
seller

Picknicktafel Clipper

Loungeset Lucca Iroko

Ronde picknicktafel Deluxe

Vierkante picknicktafel Deluxe

- Ingewerkte zitting met planken van 35 mm
- Balken van 90 x 90 mm met kruis, pen en gat verbinding
- In bouwpakket, gedeeltelijk gemonteerd

- Gemaakt uit geschaafd hout 44 mm
- Tafelblad diameter 1400 mm
- Afmetingen: 2200 x 2200 x 800 mm
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Picknicktafel Cordoba

- Stijlvolle, moderne picknicktafel uit grenenhout
- Tafelblad: 800 x 2000 x 30 mm
- Afmetingen: 2000 x 1400 x 800 mm

- Verkrijgbaar in 2 afmetingen: Medium en Large
- Afmetingen tafel: 1800 (M) / 2500 (L) x 900 x 1800 mm
- Afmetingen bank: 1650 (M) / 2350 (L) x 370 x 450 mm

- Gemaakt uit geschaafd hout 44 mm
- Tafelblad: 1400 x 1400 mm
- Afmetingen: 2200 x 2200 x 800 mm

Picknicktafel Gdansk

- Gemaakt uit geschaafd hout 40 mm
- Tafelblad: 800 x 1800 x 40 mm
- Afmetingen: 1800 x 1400 x 800 mm

Picknicktafel Deluxe

- Gemaakt uit geschaafd hout 44 mm
- Afgerond aan de hoeken en opklapbare zitting
- Afmetingen L: 1500 x 1800 mm en XL: 1500 x 2400 mm
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CONTAINERBERGING

Opgestapeld staat netjes

Geschikt voor afvalcontainers

BERGINGEN

HOUTBERGING
best
seller

Houtberging Classic

Afmetingen (B x D x H) 2100 x 850 x 2100 mm

Containerberging dubbel
- Afmetingen (B x D x H)
1450 x 880 x 1370 mm
- Planken 16 x 58 mm
- Deksel met schaarscharnier
- Geschikt voor afvalcontainer
- Verkocht als bouwpakket

TERRASKASTEN & KOFFERS
Voor een opgeruimde tuin

PAX Kast 140

Afmetingen (B x D x H)
1820 x 890 x 1370 mm

Containerberging enkel
- Afmetingen (B x D x H)
750 x 880 x 1370 mm

PAX Kast 190

PAX Kast XL

Afmetingen (B x D x H)
1820 x 890 x 1890 mm

Afmetingen (B x D x H)
1820 x 1190 x 1890 mm

VUILBAKBERGING
Berg je afval makkelijk weg

Eenvoudig
te monteren

Vuilbakberging Salva

Terraskoffer Venice

- Ideaal voor het opbergen van tuinkussens
- Afmetingen (B x D x H) 1600 x 500 x 640 mm
- Verkocht als bouwpakket
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Terraskast Venice

- Stevige constructie
- Afmetingen: (B x D x H) 1250 x 600 x 1830 mm
en (B x D x H) 1250 x 600 x 900 mm
- Verkocht als bouwpakket

- Afmetingen (B x D x H):
620 x 660 x 1230 mm
- Verkocht als bouwpakket
- Wanden en deksel gemonteerd
- Voor containers van 120 L en 140 L
- Inclusief montageset en gasdrukveer
- Te verplaatsen op wielen

Sorteerkast Puro

- Afmetingen (B x D x H) 800 x 400 x 1200 mm
- Verkocht als bouwpakket
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BERGINGEN

best
seller

FIETSBERGING
Bescherm en beveilig uw fiets

In onze fietsenberging
zit standaard inbegrepen:

Deze fietsenbergingen worden geproduceerd door Tuinhoutcen-

 Steunpalen 70 x 70 x 1610 mm

trum. Ze zijn sterk, robuust en in verschillende standaardmaten te

 Doorloophoogte 1470 mm

verkrijgen voor 2, 3, 4, 5 of 6 fietsen. We maken je fietsenberging

 Totale hoogte constructie 1730 mm

ook in andere maten op aanvraag. Ook een verhoging van de con-

 Metalen piket of betonvoet

structie is mogelijk.

 Dakdragers 35 x 128/108 mm

BIOHORT
Onderhoudsvrije opbergsystemen
Biohort tuinbergingen zijn al 30 jaar de beste in kwaliteit,
functionaliteit en veiligheid. De Oostenrijkse producent
verwerkt uitsluitend hoogwaardig materiaal. Daarom kan
biohort met een gerust geweten 20 jaar garantie geven.

 Dakrand 35 x 236 mm
 Onderdak 21 x 120 mm
 Beplanking wanden profielplanken 25 mm
 Vijzen in inox en verzinkt
 Alu dakrandprofiel
 Dakbedekking EPDM rubberfolie
 Regenafvoerbuis tot aan het maaiveld
 Metalen fietsenrekken bevestigd tegen achterste wand
 Montagehandleiding
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SIERPOORTEN

Stevige

constructie

Sierpoort Burton

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk
- Geschaafde planken
- Inclusief beslag

Sierpoort Preston

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

Sierpoort Madrid Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk - ook verkrijgbaar in enkele poort

Elke mooie tuin verdient een stijlvolle poort. In het gamma van

Sierpoort Oxford

- Verkrijgbare houtsoort: iroko + padouk + den
- Geschaafde planken
- Inclusief beslag (zonder palen)

Sierpoort Porto

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)
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Sierpoort Porto iroko (natuurlijk verkleurd)
- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

Sierpoort Granada

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

SIERPOORTEN
Een stijlvolle toegang tot je woning

Sierpoort Windsor

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

Tuinhoutcentrum vind je dan ook een ruim aanbod sierpoorten
van superieure houtkwaliteit. Je kan kiezen tussen standaard
modellen of poorten op maat. Ook voor beslag en palen kan je
bij ons terecht. De poorten zijn op bestelling.

Sierpoort Prado

- Houtsoort: iroko
- Verticale latten, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

43

SIERPOORTEN

Maatwerk
mogelijk

Enkele poort Almeria

Stevige poortpalen

- Houtsoort: iroko
- Geschaafd lattenwerk
- Inclusief hang- en sluitwerk

- Om uw poort mee te verankeren
- Passen bij elke poort

Kies uit 3 modellen

Sierpoort Cordoba Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk - ook verkrijgbaar in enkele poort

SIERPOORTEN

Sierpoort Bradford

Sierpoort Oxford

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

Een stijlvolle toegang tot je woning

- Verkrijgbare houtsoorten: iroko + padouk + den
- Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
- Inclusief beslag (zonder palen)

Draairichting deuren

2

1

3

4

straatzijde

Draairichting poorten

Sierpoort Mozart
-

Verkrijgbare houtsoorten: iroko + den
Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
Inclusief beslag (zonder palen)
Regelbare scharnieren
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Sierpoort Vivaldi
-

Verkrijgbare houtsoorten: iroko + den
Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
Inclusief beslag (zonder palen)
Regelbare scharnieren

Sierpoort Sevilla
-

1 iroko + padouk
Verkrijgbare houtsoorten:
Geschaafde planken, pen- en gatverbinding
Inclusief beslag (zonder palen)
Regelbare scharnieren
straatzijde

1

2

3

13
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3

straatzijde

2
straatzijde
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Poorten met metalen frame

Kies je voor een poort die je volledige privacy biedt of eerder
voor een poort met meer transparantie voor een ‘open’ gevoel?
Tuinhoutcentrum maakt de poort van jouw wensen volledig op
maat en dit in onze eigen, professionele ateliers.

Garonne

Dronne

Rhone

Dordogne

- Verticale beplanking op frame
- Open of gesloten beplanking Padoek

- Verticale beplanking in frame
- Open of gesloten beplanking Padoek

- Horizontale beplanking op frame
- Open of gesloten beplanking Padoek

- Horizontale beplanking in frame
- Open of gesloten beplanking Padoek
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Eigen fabricage in onze ateliers
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SIERPOORTEN
OP MAAT

Rechte deur Model 4

- Houtsoort: iroko
- Zwart hang- en sluitwerk
- Ook beschikbaar als poort

Vraag een offerte!

Sierpoort Model 2

Sierpoort Model 1 - Hol

- Zonder tussenstijl
- Houtsoort: iroko
- Inox hengen

- Met open beplanking 15 x 65 mm
- Houtsoort: iroko
- Zwarte hengen

best
seller

Loire

- Verticale beplanking in frame
- Open beplanking Padoek 19 x 45 mm
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Lot

- Horizontale beplanking in frame
- Open beplanking Padoek 19 x 45 mm

Sierpoort Model 3
- Met tussenstijl
- Houtsoort: iroko
- Inox hengen

Sierpoort Model 5

- Met gesloten beplanking
- Houtsoort: iroko
- Zwarte hengen
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TUINHUIZEN

TUINHUIZEN EN GARAGES
Extra opbergruimte in je tuin
Bij Tuinhoutcentrum vind je een zeer ruim assortiment aan tuinhuizen en garages in verschillende afmetingen, houtsoorten en
afwerkingsmogelijkheden. Van strak en modern tot rustiek en
landelijk. We hebben alle modellen gebundeld in een aparte

nieuw!

brochure. Vraag ernaar bij een bezoek aan onze winkel.

Vraag onze
uitgebreide
prijslijst!

Droom je van een volledig afgewerkt tuinhuis op maat en volgens je persoonlijke wensen? Dat kan! Vraag naar onze uitgebreide prijslijst met alle mogelijkheden.

TACK Tuinhuizen

nieuw!

Deze Belgische fabrikant van mooie en kwalitatieve tuinhuizen biedt een
uitgebreid gamma aan. Vraag naar de aparte folder met mogelijkheden in
onze winkel.
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TUINHUIZEN

Mooie contstructies verdienen
duurzame houtsoorten
Druk geïmpregneerd verduurzaamd hout
Dit hout is onder hoge druk geïmpregneerd en heeft een zachtgroene kleur.
Het is hierdoor beschermd tegen houtrot en schimmels. We raden aan om een
nieuw tuinhuis de eerste 6 maanden niet te behandelen, hierdoor kan het verder
uitdrogen. Daarna kan men het geheel een kleur geven naar keuze.

Thermowood den
Thermowood is Noors dennenhout dat een thermische behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid verhoogt tot klasse I/II. Doordat
het hout tijdens het thermisch proces opgewarmd wordt tot ongeveer
210° C worden suikers, koolhydraten en harsen uit het hout verwijderd.
Hierdoor is er geen voeding meer aanwezig voor schimmels en insecten.
Dit hout vraagt geen verder onderhoud en gaat na verloop van tijd vergrijzen en verweren.

Tuinhuis plat dak in geïmpregneerd hout

Thermowood esdoorn

Plaatsing
mogelijk

Deze houtsoort is dé nieuwste trend in de moderne tuinhuizenlijn. Het hout heeft
in aanvangsfase een mooie warme kleur. Na verloop van tijd gaat het egaal vergrijzen waardoor het een erg stijlvolle patine krijgt, vergelijkbaar met de verkleuring
van teak. Het is vormvast, vraagt geen onderhoud en is bovendien een ecologisch
alternatief voor tropisch hardhout.

Padouk

TUINHUIZEN MET PLAT DAK
Een stijlvolle blikvanger in uw tuin
Deze tuinhuizen met plat dak zijn verkrijgbaar in geïmpreg-

Onze tuinhuizen met plat dak zijn verkrijgbaar in verschillende

neerd hout en Thermowood den. Het stevige dak voorzien we

afmetingen. De tuinhuizen kunnen door onze diensten ge-

Padouk is een uiterst duurzame houtsoort klasse I. Het is een zeer vormvas-

van metalen profielplaten. De blokhutplanken van de tuinhui-

plaatst worden. Ben je handig, dan kan je de tuinhuizen ook

te houtsoort, ideaal voor buitenconstructies en voldoet aan hoge eisen qua

zen worden tegen een stevig kader genageld. Hierdoor krijgt

verkrijgen in een zelfbouwpakket.

uitzicht, duurzaamheid, sterkte en onderhoud. Bij plaatsing heeft dit hout

het tuinhuis een eigentijdse en strakke uitstraling.

Houtsoorten: Geïmpregneerd + Thermowood den

een rode kleur, na enkele maanden wordt het hout mooi grijs van kleur.

Geïmpregneerd + geschilderd

Thermowood den

Thermowood den

Ruime keuze
in modellen
en uitvoeringen!
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TUINHUIZEN
Tuinhuis Kubus in padouk

Tuinhuis Kubus line in Thermowood den

Tuinhuis Kubus in Thermowood es
Tuinhuis Kubus in Thermowood den

Tuinhuis Kubus Line in geïmpregneerd hout

TUINHUIZEN KUBUS
Stak en modern design als ideale opbergruimte

Tuinhuis K ubus in geimpregneerd hout,
volledig maatwerk!
Maatwerk
mogelijk

Deze minimalistische tuinhuizen zijn tijdloos en passen echt

Onze Kubus tuinhuizen zijn verkrijgbaar in verschillende af-

in elke tuin. De combinatie tuinhuis en oversteek is ideaal als

metingen en houtsoorten. De tuinhuizen kunnen door onze

opbergruimte of gezellige zithoek. Het inox sierbeslag geeft

diensten geplaatst worden. Ben je handig, dan kan je de tuin-

extra cachet aan je tuinhuis. Als dak voorzien wij een hou-

huizen ook verkrijgen in een zelfbouwpakket.

ten onderdak afgewerkt met een EPDM dakbedekking en alu

Verkrijgbare houtsoorten: Geïmpregneerd, Thermowood den

boord profiel.

of es, padouk

Vraag onze

nieuw!
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uitgebreide
prijslijst!
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TUINHUIZEN
Tuinhuis in Thermowood den
met gelamineerde shingles

Tuinhuis in geïmpregneerd hout

Tuinhuis in geïmpregneerd hout
met gelamineerde shingles

e

Tuinhuis met zadeldak in Thermowood den met gelamineerde shingles
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Tuinhuis in geïmpregneerd hout

TUINHUIZEN MET ZADELDAK
Tijdloos en elegant in elke tuin
Deze klassieke tuinhuizen met zadeldak blijven mooi en

Cambridge shingles zijn iets duurzamer dan roofing shingles.

zijn tijdloos. Ze zijn verkrijgbaar in geïmpregneerd hout en

Droom je ervan je houten tuinhuis uit te breiden met een

Thermowood den. Er kan gekozen worden voor een enkele

oversteek of een pergola? Vraag naar de vele mogelijkheden

of dubbele deur. Als dakbedekking is er de keuze uit roofing

in onze showroom, wij helpen je graag verder. De tuinhuizen

shingles of Cambridge shingles.

kunnen indien gewenst, door ons geplaatst worden.

Tuinhuis zadeldak in Thermowood
met dak in gela mineerde shingles
Plaatsing
mogelijk

Houtsoorten: Geïmpregneerd + Thermowood den

www.tgoor.be
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CARPORTS

CARPORTS ROMA
Als carport of terrasoverkapping in je tuin

Bij onze carports zijn steeds inbegrepen:

Carports Roma
met staalplaat dak
Deze carports zijn gemaakt met onder hoge druk geïmpregneerd hout en zijn voorzien van een degelijk staalplaten
dak met anti condensdoek.

 Steunpalen van 12 x 12 x 240 cm
 Doorloophoogte 225 cm
 Alle bevestigingen en dakgootonderdelen tot
gelijke hoogte met het maaiveld
 Al het hout is onder hoge druk geïmpregneerd
 Staalplaat dak met metalen anti condensplaat

Nog graag wat extra opbergruimte? Breid je carport uit
met een berging of gezellige pergola. De carports worden
als bouwpakket geleverd en zijn voorzien van een volledige
handleiding. Maar je kan natuurlijk ook je carport door ons
laten plaatsen.

Een extra berging aan je carport ...
Wens je extra opbergruimte aan je carport? Dan is een
bijpassende berging de ideale oplossing. Wij bieden een
ruime keuze aan in type deuren, ramen, plafond en vloer.
Indien je wenst kunnen wij ook zorgen voor een vakkundige plaatsing. Informeer vrijblijvend naar de verschillende
mogelijkheden of vraag onze uitgebreide prijslijst.

nieuw!

Vraag onze
uitgebreide
prijslijst!

staalplaat
dak

Bij onze bergingen zijn steeds inbegrepen:
 Wanden in profielplanken 25 mm dik
 1 extra steunpaal voor deur

nieuw!

 1 enkele deur met cilinderslot
 Regelbare scharnieren

Plaatsing
mogelijk

5660
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CARPORTS

CARPORTS MILANO
Als carport of terrasoverkapping in je tuin

best
seller

Bij onze carports zijn steeds inbegrepen:

Carports Milano
met EPDM
dakbedekking

 Steunpalen van 12 x 12 x 240 cm
 Doorloophoogte 225 cm
 Alle bevestigingen en dakgootonderdelen tot
gelijke hoogte met het maaiveld

De carports Milano hebben een EPDM dakbedekking.
Dit is een stevige en perfect waterdichte dakfolie in
kunstrubber met een zorgeloze levensduur van wel 50

 Al het hout is onder hoge druk geïmpregneerd
 Houten onderdak 21 mm
 Dakbedekking met EPDM rubber en alu dakrand

jaar of langer. Het dak wordt afgewerkt met een degelijke aluminium dakrand. Ook deze carports kan je uitbreiden met een extra berging.

Vraag onze

nieuw!

uitgebreide
prijslijst!

Stel zelf je carport samen ...
Een carport met extra berging volledig volgens jouw
wensen en afmetingen? Dat kan! Je kan kiezen tussen
een enkele of dubbele deur of eventueel een kantel-

Vast raam - 96 cm x 23 cm (B x H)

poort. Verder voorzien wij één of meer vaste ramen en
een houten plafond. Indien gewenst zorgen wij voor een

nieuw!

vakkundige plaatsing. Informeer vrijblijvend naar de verschillende mogelijkheden of vraag een gratis prijsofferte.

Bij onze bergingen zijn steeds inbegrepen:
 Wanden in profielplanken 25 mm dik
 1 extra steunpaal voor deur
 1 enkele deur met cilinderslot
 Regelbare scharnieren

Basismodel: 4 x 6 m
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Enkele deur
87 cm x 190 cm (B x H)

Dubbele deur
152 cm x 190 cm (B x H)

www.tgoor.be
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SPEELTORENS

SPEELTORENS
Stevigheid en veiligheid zijn onze prioriteiten

Een leuke speeltoren in je tuin zorgt voor uren buitenspeelplezier. Klimmen, glijden, schommelen, klauteren of figuurtjes maken in de zandbak ... het kan allemaal. Onze stevige
en superveilige speeltoestellen bieden volop afwisseling en
speelpret. Bovendien kan je ze verder uitbouwen of verfraaien voor nog méér speelplezier.

Pimp je speeltoren!
Een supersnelle glijbaan, een avontuurlijk klimnet of
een beweegbare loopbrug? Ontdek onze supertoffe
aanbouwopties voor de verschillende torens op de
volgende pagina’s.

TOREN 100 x 80 cm
•
•
•
•

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 100 cm x 80 cm
Platformhoogte 150 cm

TOREN 100 x 150 cm - 2 zijden
•
•
•
•

Model

A

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 100 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm

Model

B2

TOREN 100 x 150 cm - hoek
•
•
•
•

TOREN 100 x 150 cm - 1 zijde
•
•
•
•

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 100 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm
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Model

B1

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 100 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm

Model

B3

Optie gebogen dak mogelijk voor alle torens B
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Stevige aanbouwconstructies

Model

D

TOREN 150 x 150 cm - 1 zijde
Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 150 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm

TOREN D - basismodel
•
•
•
•

Model

C1

Steunpalen geschaafd 9 x 9 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 147 cm x 147 cm
Platformhoogte 150 cm

Optie gebogen dak mogelijk voor alle torens C

Tuinhiuzen

•
•
•
•

SPEELTORENS

SPEELTORENS

TOREN 150 x 150 cm - 2 zijden
•
•
•
•

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 150 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm

Model

C2

TOREN D
basis + zadeldak

TOREN D
basis + kasteeldak

Verfraai je paneel met een rond
of een spits raa m
Aanbouwpanelen in
diverse afmetingen

Aanbouwterras
groot

TOREN 150 x 150 cm - hoek
•
•
•
•

Steunpalen gefreesd diameter 10 cm
Hout onder hoge druk geïmpregneerd
Platform 150 cm x 150 cm
Platformhoogte 150 cm

Model

Paneel 1

C3

Paneel 3
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Paneel 2

Paneel 4

Aanbouwterras
klein
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SPEELTORENS

COMBINATIES
Stevige aanbouwconstructies
Torencombinatie E
•
•
•
•

Model

H

Torencombinatie H

Toren B1
Ladder
Glijbaan
Aanbouwschommel 5 haken

•
•
•
•
•
•

Model

E

4,4
0m

15
5,

Toren C3
Trap
Glijbaan
Zandbak
Aanbouwschommel 4 haken
Gesloten huisje boven

9m
8,4

m
4,
08

Torencombinatie I

Torencombinatie F
•
•
•
•

4,9
0m

Toren C1
Ladder
Glijbaan
Aanbouwschommel 5 haken

m

•
•
•
•

Model

Toren B1 + toren A
Ladder
Glijbaan
Loopbrug

F

Model

I

5,6
0m

15
5,

m
00
2,

m

Torencombinatie J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torencombinatie G
•
•
•
•
•

Toren B2 gebogen dak
Oploopplank
Glijbaan
Picknicktafel
Aanbouwschommel 4 haken
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6,5
0m

50
5,

Model

G

m

Toren C2 gesloten boven + toren C1 gebogen dak
Glijbaan
Loopplank
Zandbak
Picknicktafel
Vloer
Klimmuur
Klimnet
Aanbouwschommel 2 haken
Loopbrug

Model

J

9,0
0m

00
4,

m
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SPEELTORENS

COMBINATIES
Stevige aanbouwconstructies

Torencombinatie M
•
•
•
•
•
•

Toren D basismodel
Kasteeldak
Aanbouwschommel 4 haken
Aanbouwterras klein
3 x paneel 3
2 x paneel 4

Model

M

Torencombinatie N

Speeltoren D met zadeldak,
ladder, glijbaan, groot terras
en schommel

•
•
•
•
•
•
•

Toren D basismodel
Kasteeldak
Aanbouwterras klein
2 x paneel 1
2 x paneel 2
1 x paneel 3
1 x paneel 4

Model

N

Torencombinatie K
•
•
•
•

Toren D basismodel
Zadeldak
Aanbouwschommel 2 haken
3 x paneel 3

Model

K

Torencombinatie L

Torencombinatie O

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Toren D basismodel
Kasteeldak
Aanbouwschommel 4 haken
2 x paneel 3
2 x paneel 4
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Model

L

Toren D basismodel
Zadeldak
Aanbouwschommel 4 haken
Aanbouwterras groot
1 x paneel 1
2 x paneel 2
3 x paneel 3

Model

O
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Ladder platform
150 cm

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Model

A

A

B

D

Model

B

Picknicktafel
150 x 150 cm

Model

C

C

Loopbrug - 257 x 60 cm breed

Glijbaan platform
3 meter lang

Model

A

D

Model

A

Model

Model

Model

Model

Model

Model

B

Vloer
100 x 150 cm

Model

Vloer
150 x 150 cm

Model

Zandbak
100 x 150 cm

Model

Zandbak
150 x 150 cm

Model

B

C

B

C

C

D

Klimmuur
100 cm breed

Picknicktafel
100 x 150 cm

B

C

Trap platform
150 cm

VOOR SPEELTORENS

D

Klimmuur
150 cm breed

Model

B

Model

B

B

C

Model

C

Oploopplank
150 cm

Model

A

Model

B

Model

C

Model

D
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0.90m

Tuimelbar
aanbouw

Model

A

Model

B

Model

C

Model

D

Aanbouw
klimnet

Model

B

Model

C

Ruime keuze
in modellen
en uitvoeringen!
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SPEELTORENS

LEUKE AANBOUWOPTIES ...

Huisje boven
150 x 150 cm
1 zijde

Model

C1

Huisje boven
150 x 150 cm
2 zijden

AANBOUWSCHOMMELS TORENS
Model

Model

Model

Model

Model

B

C2

B

C

0m
4,8

0m
3,8

Huisje boven
150 x 150 cm
hoekopstelling

Model

C3

Huisje onder
150 x 150 cm

Model

C

C

Aanbouwschommel 2 haken

Aanbouwschommel 4 haken

Model

Model

Model

Model

B

B

C

Klimmuur

Model

D

Picknicktafel

C

Model

D

0m
5,3

Aanbouwschommel 5 haken

0m
6,3

Aanbouwschommel 6 haken

Model

Zandbak

Model

D

Klimnet

D

Model

D

Aanbouwschommel 2 haken
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Aanbouwschommel 4 haken
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SPEELTORENS

AANBOUWOPTIES TORENS

VRIJSTAANDE SCHOMMELS

Voor een veilige speelondergrond

Uren schommelplezier

SCHOMMELS

RUBBEREN TEGELS
Rubberen tegels worden vaak gebruikt in combinatie met speeltoestellen. Ze worden gemaakt uit de recyclage van gebruikte
autobanden en zijn daarom ook een ecologisch alternatief.

RUBBEREN TEGELS - dikte 25 mm
Kleur

formaat

Zwart

500 x 500 mm

Zwart

1000 x 1000 mm

Groen

500 x 500 mm

Groen

1000 x 1000 mm - ook in 43 mm dikte

Rood

500 x 500 mm

Rood

1000 x 1000 mm

Grijs

500 x 500 mm

Grijs

1000 x 1000 mm

ZANDBAKKEN
Lekker ravotten in het zand

Ideaal als ondergrond voor
speeltoestellen maar ook
leuk als terrastegel!

2 schommelhaken
4 schommelhaken

5 schommelhaken

Aanbouwoptie bij
schommel

6 schommelhaken

Trapladder met platform en glijbaan
- Voor aan te bouwen aan onze vrijstaande
schommels met 2 - 4 - 5 of 6 haken

Alle schommels hebben:
- Een hoogte van 2,5 meter
- Steunpalen van 10 cm diameter
- Een bovenbalk van 12 cm diameter

Vierkante zandbak
- Verkrijgbare afmetingen:
1000 x 1500 x 280 mm
1500 x 1500 x 280 mm
2000 x 1500 x 280 mm
- Houten bodem, deksel in optie
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8 schommelhaken

Speelzand ook
verkrijgbaar
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TOEBEHOREN

tuimelbars
TUIMELBARS
buiten
Buiten spelen wordt weer leuk
De tuimelbar is in de hoogte instelbaar bij plaatsing tot 2,1 meter hoog. De metalen buizen zijn groen gecoated.
Het hout is onder druk geïmpregneerd.
1.10m

basis module

0.90m

0.90m

combinatie
aanbouw module

veerspringtuigen
VEERSPRINGTUIGEN

TOEBEHOREN VOOR TORENS

voor springlevende kinderen
Voor

Pimp je speeltoren!

Periscoop

draak
Draak

Zeehond

ezel
Ezel

Stuurwiel

Telescoop

Verrekijker

Veerspringtoestellen

olifant
Olifant
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Koe

- HDPE plaat
- HDPE handgrepen
- HDPE = veilig en zeer sterk
kunsstofmateriaal (Polyetheen)
- Warm gegalvaniseerde stalen
verankering. Te plaatsen in beton.

Handgreepset

Klimstenen

Klimnet
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TOEBEHOREN

SCHOMMELTOEBEHOREN
Maak je schommel compleet
Zitband

boeibalschommel Mandora
Boeibalschommel
mandora

trapeze
Trapeze

slingerband
Slingerband

netschommel Sampa
sampa
Netschommel

Trapeze
trapeze met boei

ring
Ring trapeze

Houten zit

Rubberen zit

Geblazen kunststof zit

Soepele kunststof zit

Babyzit hoge rug - 2 delig

Babyzit kunststof

schijfzit kunststof
Schijfzit

ringen
Ringen

gegolfde
Gegolfde glijbaan in stevig en veilig

Babyzit groeimodel kunststof - 3 delig

polyethyleen kunststof.
platform
Platform 150 cm.

altijd
in stock
Ophangijzer
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Duoswing kunststof

Duozit Flo

Duozit hout en metaal

Netswing Caladin

Netswing Swibee

Netswing Oval
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altijd
in stock

touwladder driehoek
Touwladder

Touwladder
touwladder vierkant

3 zijdige ladder

4 zijdige ladder

TOEBEHOREN
toebehoren

schommeltoebehoren
SCHOMMELTOEBEHOREN
maak je schommel compleet
Maak

Brievenbus
brievenbus

Krijtbord

megafoon
Megafoon

Bel
bel

Spiegel
spiegel

oXo speelset
OXO

Touwladder
touwladder
6 sporten 250 cm
7 sporten 305 cm

om te klimmen en te klauteren ...
Om

maak je speeltoren helemaal af met deze
Maak
leuke vlaggen voorzien van een hijssysteem

Regelbaar
regelbaar
verlengtouw
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tuimelbar
Tuimelbar

metalen
Metalen
glijpaal

Knopentouw

Klimtouw

Bokszak
bokszak
22 x 80 cm
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laat je inspireren!
Laat
Welkom in onze showtuin
Heist-op-den-Berg.
te heist-op-den-Berg.

Aarschot

Heist-Goorstraat
heistgoorstraat 5a
5A I I B-2220
B-2220heist-op-den-Berg
Heist-op-den-Berg I I TT015
01576
7624
2464
64 I I info@tgoor.be
info@tgoor.be

www. tgoor.be

www.reclamebureau-sluys.be

Mech
elen

Lier

Heist - Goor

gesloten
8 - 12 u. en van 13 - 18 u.
8 - 12 u. en van 13 - 18 u.
8 - 12 u. en van 13 - 18 u.
8 - 12 u. en van 13 - 18 u.
8 - 16 u.
gesloten

Heist o/d Berg

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Berg
Heist o/d

openingsuren:
Openingsuren:

