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GRENEN SCHERMEN EN DEUREN

Plankenscherm, 23-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,7x14 cm | 21 planken op 2 tussen-
planken | groen geïmpregneerd | 
verticaal toepasbaar

1050330

TIP

4

Plankenscherm, 21-planks

180x180 cm | geschaafd | 19 planken 
op 2 tussenplanken | groen geïm-
pregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,7x14 cm W08116
Planken 1,5x14 cm W08190

Toogplankenscherm, 
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussen-
planken | groen geïmpregneerd | 
verticaal toepasbaar

W08177

Plankenscherm, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussen-
planken | groen geïmpregneerd | 
verticaal toepasbaar

W08176

Afbouwscherm, 21-planks

180x180/89 cm | geschaafde planken 
1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussen-
planken | groen geïmpregneerd | 
verticaal toepasbaar 

W08111

Plankenscherm, 21-planks

Geschaafde planken 1,7x14 cm | 
19 planken op 2 tussenplanken | 
groen geïmpregneerd | verticaal 
toepasbaar

180x89 cm  W08101
180x130 cm  W08107
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Afdekkap

Geschaafd | groen geïmpregneerd | 
t.b.v. rechtscherm | sponning 6,2 cm

3,5x8,5x180 cm       W06803
3,5x8,5x235 cm   W06804
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Plankenscherm 18-planks

180x180 cm | geschaafd | 15 planken 
op 3 tussenplanken | groen 
geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm  W08235
Planken 1,5x14 cm  924406

Plankenscherm 27-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,5x9,5 cm | 23 planken op 4 tussen-
planken | groen geïmpregneerd | 
horizontaal toepasbaar

W08197

Lamellenscherm

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
0,8x10 cm | 21 planken op 4 tussen- 
regels | groen geïmpregneerd | 
horizontaal toepasbaar

W08255

Tooglamellenscherm

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
0,8x10 cm | 21 planken op 4 tussen- 
regels | groen geïmpregneerd | 
verticaal toepasbaar

W08260

Toogplankenscherm 
18-planks

180x164/180 cm | geschaafd | 15 
planken op 3 tussenplanken | groen 
geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm  W08230
Planken 1,5x14 cm  1000052

OP=OP

Plankendeur

Geschaafde planken 1,7x14 cm | op 
verstelbaar stalen frame | groen 
geïmpregneerd | excl. hang- en 
sluitwerk

90x180 cm,  11 planken     W07575
100x180 cm, 13 planken     W07550
100x190 cm, 13 planken     W07675
120x190 cm, 15 planken    W07680

Plankendeur

100x200 cm | 10 fijnbezaagde planken 
2x20 cm | op verstelbaar stalen 
frame | groen geïmpregneerd | 
excl. hang- en sluitwerk

W07540

W07540

Tuindeurkozijn geschaafd 
grenen, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 
regels, waarvan 1 verticale regel met 
aanslaglat | groen geïmpregneerd 
| incl. bevestigingsmaterialen en 
handleiding

1011339

max. 210 cm

max. 160 cm
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OP=OP

W08116
1011339W07550

W25850

Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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Jumbotoogscherm 
18-planks

180x170/180 cm | 15 planken op 3 
tussenregels | verticaal toepasbaar

W306207

Jumboscherm 20-planks

180x180 cm | 17 planken op 3 
tussenregels | zowel verticaal als 
horizontaal toepasbaar

A306304

Jumboscherm met 
V-trellis, 18-planks

180x180 cm | 15 planken op 3
tussenregels | verticaal toepasbaar

W306254

Jumboscherm 21-planks

180x180 cm | 19 planken op 2 
tussenregels | verticaal toepasbaar

W306306

Jumboscherm 17-planks

180x90 cm | 15 planken op 2 
tussenregels | zowel verticaal als 
horizontaal toepasbaar

A306193

Jumboscherm 18-planks, 
200 cm hoog

180x200 cm | 15 planken op 3 
tussenregels | verticaal toepasbaar

W306495

200 cm

Jumboscherm 18-planks

180x180 cm | 15 planken op 3 
tussenregels | zowel verticaal als 
horizontaal toepasbaar

A306223

Afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | 
t.b.v. recht- en toogscherm

       1,9x7x181,5 cm,  W06805
sponning 5,2 cm   

       1,9x9,6x181,5 cm,  W06806
sponning 6,2 cm   

W306306

Onze vuren schermen:
•  Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm
•  Dikte scherm bijna 5 cm
•  Groen geïmpregneerd

Jumbodeur, toog

100x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | 
op verstelbaar stalen frame | groen 
geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306309

Jumbodeur, horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | 
op verstelbaar stalen frame | groen 
geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306310

Jumbodeur, verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | 
op verstelbaar stalen frame | groen 
geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306759

Jumbodeur, verticaal,  
200 cm hoog

100x200 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | 
op verstelbaar stalen frame | groen 
geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306803

200 cm

Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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REDVISION SCHERMEN EN DEUR

1046016

10

Redvision plankendeur

100x190 cm | 13 geschaafde planken, 
1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | 
Redvision geïmpregneerd | excl.
hang- en sluitwerk 

1046018

Redvision tuindeurkozijn 
universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 
regels, waarvan 1 verticale regel met 
aanslaglat | Redvision geïmpregneerd 
| incl. bevestigingsmaterialen en 
handleiding

1046022

Redvision scherm 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 
cm | 17 planken op 2 tussenplanken | 
Redvision geïmpregneerd | verticaal 
toepasbaar

1046017

Redvision scherm 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 
cm | 19 planken op 2 tussenplanken | 
Redvision geïmpregneerd | verticaal 
toepasbaar

1046016

Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm |
geschaafd | Redvision geïmpreg-
neerd | t.b.v. rechtscherm

1046021

max. 210 cm

max. 160 cm

Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN

W41099

Plankenscherm  
fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 
13 planken, 2 tussenplanken | zwart 
gedompeld | verticaal toepasbaar 

W08089

Plankenscherm combi, 
15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,9x19,5 cm | planken binnenzijde 
zwart gecoat | zowel horizontaal 
als verticaal toepasbaar

W42007

12

Plankenscherm  
geschaafd, 17-planks

180x180 cm | planken 1,8x16 cm | 
15 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W41099

Plankenscherm  
fijnbezaagd, 18-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 
15 planken, 3 tussenplanken | zowel 
horizontaal als verticaal toepasbaar

W42005

Plankenscherm  
fijnbezaagd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W42006

Plankenscherm  
geschaafd, 21-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm | 
19 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W42001

Plankenscherm  
geschaafd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W41096
 

Plankenscherm  
fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W42086

Plankenscherm  
geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

W42084
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Plankenscherm  
fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 
13 planken, 2 tussenplanken | 
verticaal toepasbaar 

Onbehandeld  1011340

Groen  W44091
geïmpregneerd    

OP=OP
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Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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W42006

Plankendeur, geschaafd

100x190 cm | planken 1,8x16 cm |
op verstelbaar stalen frame | 
excl. hang- en sluitwerk

W42060

Plankendeur, geschaafd

100x190 cm | planken 1,6x14 cm | 
op verstelbaar stalen frame | excl. 
hang- en sluitwerk

Onbehandeld W42055
Groen geïmpregneerd      W42056

Plankendeur, fijnbezaagd

100x190 cm | planken 1,9x19,5 cm |
op verstelbaar stalen frame | 
excl. hang- en sluitwerk

Onbehandeld W42050
Groen geïmpregneerd      W42051

Plankendeur geschaafd, 
op zwart frame

100x190 cm | planken 1,6x14 cm |
op verstelbaar zwart stalen frame | 
excl. hang- en sluitwerk

W42066

Plankendeur fijnbezaagd

100x190 cm | planken 1,5x14 cm |
op verstelbaar stalen frame | 
excl. hang- en sluitwerk

W42045

Tuindeurkozijn geschaafd 
douglas, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 
3 regels, waarvan 1 verticale regel 
met aanslaglat | incl. bevestigings-
materialen en handleiding

W07536

max. 210 cm

max. 160 cm

Plankendeur combi, 
fijnbezaagd

100x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 
op verstelbaar zwart frame | planken 
binnenzijde zwart gecoat | excl. 
hang- en sluitwerk

W42008

Douglas afdeklat- en kap

       2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas 
scherm | sponning 6x1,2 cm

Onbehandeld 1011341
Groen geïmpregneerd        W44827

       4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas 
scherm | sponning 6x1 cm

Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd        W06835
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ZWARTE SCHERMEN EN DEUREN

Plankenscherm zwart, 
naaldhout, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 
cm | 17 planken op 2 tussenplanken | 
geïmpregneerd en zwart gedompeld | 
verticaal toepasbaar W08088

Afdekkap zwart, grenen

3,5x8,5x180 cm | geschaafd grenen |
voorzien van sponning 6,2 cm | 
geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090

Plankenscherm zwart, 
naaldhout, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 
cm | 15 planken op 3 tussenplanken | 
geïmpregneerd en zwart gedompeld | 
verticaal toepasbaar 1007181

Plankenscherm zwart, 
douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,9x19,5 cm | 13 planken op 2 
tussenplanken | zwart gedompeld | 
verticaal toepasbaar  W08089

Plankenscherm zwart, 
naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | 19 planken op 2 
tussenplanken | verticaal toepasbaar

Geïmpregneerd en    W08018  
zwart gespoten

Geïmpregneerd en 1033626
zwart gedompeld

Plankendeur zwart, 
naaldhout

100x180 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen 
frame | geïmpregneerd en zwart 
gedompeld | excl. hang- en sluitwerk

W08086

Plankendeur zwart, 
naaldhout

100x190 cm | geschaafde planken 
1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen 
frame | geïmpregneerd en zwart 
gespoten | excl. hang- en sluitwerk

W08151

Tuindeurkozijn zwart, 
naaldhout, universeel

Max. 160x210 cm | 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat 
| geschaafd | geïmpregneerd en 
zwart gedompeld | incl. bevesti-
gingsmaterialen en handleiding

W08035

max. 210 cm

max. 160 cm

W08088

Douglas plankendeur 
combi

100x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart 
frame | planken binnenzijde zwart
gecoat | excl. hang- en sluitwerk

W42008

Douglas plankenscherm 
combi, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,9x19,5 cm | planken binnenzijde 
zwart gecoat | zowel horizontaal 
als verticaal toepasbaar

W42007

Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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1050361
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HILLHOUT SCHERMEN EN DEUREN

Tuindeur Flux, vuren

100x180 cm | geschaafde planken 
4,3 cm en 8,6 cm breed op tussen-
latten 1,6x9 cm | op verstelbaar 
stalen frame | groen geïmpreg-
neerd | excl. hang- en sluitwerk | 
linksdraaiend

W306704

Tuindeur Elan, vuren

100x180 cm | aan 2 zijden geschaafde 
balkjes met ca. 1 cm tussenruimte 
| balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 
1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen 
frame | groen geïmpregneerd | excl. 
hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W304573

Tuindeur Elan  
verticaal, vuren

99x190 cm | aan 2 zijden geschaafde 
balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | 
balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 
1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen 
frame | groen geïmpregneerd | excl. 
hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1041146

Tuindeur Basic, vuren

100x180 cm | geschaafde planken 
1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm |
deur is aan beide zijden even mooi 
| groen geïmpregneerd | excl. 
hang- en sluitwerk

A303143

Tuinscherm Flux,  
vuren

180x180x4,2 cm | geschaafde planken 
4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 
1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | 
horizontaal toepasbaar

W306650

Tuinscherm Elan  
verticaal, vuren

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden 
geschaafde balkjes met ca. 1 cm 
tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op 
tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde 
afgewerkt met geïntegreerde afdeklat 
| groen geïmpregneerd | verticaal 
toepasbaar 

1041145

Tuinscherm Basic,  
vuren

Geschaafde planken 1,8 cm dik, 
raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan 
beide zijden even mooi | groen 
geïmpregneerd | horizontaal 
toepasbaar

180x180x4,5 cm A303119
90x180x4,5 cm  A303151

Tuinscherm Elan,  
vuren

Aan 2 zijden geschaafde balkjes met 
ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 
cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bo-
venzijde afgewerkt met geïntegreerde 
afdeklat | groen geïmpregneerd | 
horizontaal toepasbaar

180x180x4,2 cm W304557
90x180x4,2 cm W304543

Tuinscherm Elan, douglas

180x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2
zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 
1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde 
afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | 
horizontaal toepasbaar

1050361

TIP

Tuindeur Elan, douglas

100x180 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 
zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | op 
verstelbaar stalen frame | linksdraaiend |
excl. hang- en sluitwerk

1050384

TIP

Voor de Basic deur 
is beslagset W19002 

geschikt. Voor de overige 
Hillhout deuren kunt u 

beslagset W25850 
gebruiken.

Pagina 56
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HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUR

W14361

Kijk voor  
accessoires

op pagina 56
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Plankenscherm, 
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussen-
planken | zowel horizontaal als 
verticaal toepasbaar

W14364

Plankenscherm, 17-planks

180x90 cm | geschaafde planken 
1,4x14,5 cm | 15 planken, 2 tussen-
planken | verticaal toepasbaar

W14368

Plankenscherm, 
18-planks, met V-trellis

180x180 cm | geschaafde planken 
1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussen-
planken | verticaal toepasbaar

W14369

Plankenscherm toog, 
18-planks

180x170/180 cm | geschaafde 
planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 
tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14365

Plankenscherm, 
20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,4x14,5 cm | 17 planken, 3 tussen-
planken | verticaal toepasbaar

W14361

Hardhouten  
tuindeurkozijn, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 
3 geschaafde regels, waarvan 1 
verticale regel met aanslaglat | 
incl. bevestigingsmaterialen en 
handleiding | zwaardere uitvoering

W07537

max. 210 cm

max. 160 cm

Afdekkap

7x3,5x180 cm | voorzien van 
sponning 4,9x1 cm | geschaafd | 
t.b.v. rechtschermen

W06840

Plankendeur

100x180 cm | 13 geschaafde planken 
1,4x14,5 cm | op verstelbaar zwart 
stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1041163
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COMPOSIET SCHERMEN EN DEUREN

Composiet scherm,  
antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

W23615

Composiet scherm,  
houtmotief grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

W23680

Composiet scherm,  
grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

W23625

Composiet co-extrusie 
rabat scherm, houtmotief

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

1041156

Composiet scherm,  
bruin

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

W23620

Composiet scherm,  
houtmotief antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 
composietplanken en een profielenset

W23675W23680

22

Composiet deur,  
antraciet

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23435

Composiet deur, grijs

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23650

Composiet deur,  
houtmotief grijs

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23690

Composiet co-extrusie 
rabat deur, houtmotief

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

1041157

Aluminium kozijnset

108x270 cm | twee aluminium palen 
met bovenligger | incl. slotgat en 
aanslaglat | doorgangshoogte 210 
cm | t.b.v. composiet deur| excl. deur

W23662

Composiet deur,  
houtmotief antraciet

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23685

Composiet deur, bruin

90x183 cm | aluminium frame met 
composietplanken, scharnieren en 
RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23645
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1041156

De composiet deuren zijn in combinatie met het deurkozijn te plaatsen. De composiet deuren zijn linksdraaiend.De composiet schermen zijn alleen horizontaal toepasbaar.
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STEL UW EIGEN COMPOSIET 
SCHERM SAMEN

Schermplank, bruin

2,1x19,5x180 cm W23560

Schermplank, antraciet

2,1x19,5x180 cm W23555

Schermplank, grijs

2,1x19,5x180 cm W23565

Schermplank, houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm W23695

Schermplank, houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm W23700

Schermplank co-extrusie, houtmotief

2,1x19,5x180 cm 1041223

Melkglaspaneel

2,1x19,5x180 cm | te combineren 
met de composiet schermen | 
ter vervanging van 1 composiet 
schermplank

W23570

Aluminium decoratiestrip

2,3x2x180 cm | combineer de strip 
met een composiet scherm of met 
9 schermplanken | verhoogt het 
scherm met ca. 8 mm

W23600

Aluminium decoratiepaneel

2,1x19,5x180 cm | te combineren 
met de composiet schermen | 
ter vervanging van 1 composiet 
schermplank

W23575

Frameset

De boven- onder- en zijprofielen 
vormen samen het frame waar de 
planken in vallen

2,4x181,5x181,5 cm W23590
2,4x181,5x200 cm W23445

Ook in
200 cm hoog!

ALUMINIUM PALEN 
EN ACCESSOIRES

Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal | lengte 40 
cm boven de voetplaat | vloerplaat 
14,5x14,5 cm

W23605

Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal | lengte 
40 cm boven de voetplaat | met 
instortanker (30 cm) voor 
verankering in beton

W23610

Losse afdekkap

8,5x8,5 cm | t.b.v. aluminium paal

W23018

Aluminium paal, antraciet

Incl. afdekkap | antraciet RAL 7012

8,4x8,4x185 cm W23585 
8,4x8,4x205 cm 1041158

8,4x8,4x270 cm, incl. W23440
bevestigingsmateriaal t.b.v. frameset
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1041223

1041133
W23590
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ALUMINIUM SCHERMEN EN DEUREN

26

1041133
1041135

1041139

Aluminium schermplank, 
lichtgrijs

2,1x19,5x180 cm   1041134 

Aluminium scherm,  
houtmotief eiken

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken 
en een profielenset   1041138

Aluminium schermplank, 
houtmotief eiken

2,1x19,5x180 cm    1041135

Aluminium scherm, antraciet

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken 
en een profielenset   1041136

Aluminium schermplank, 
antraciet

2,1x19,5x180 cm    1041133
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Aluminium scherm, lichtgrijs

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken 
en een profielenset   1041137

Aluminium deur, antraciet

90x183 cm | aluminium frame met 
aluminium schermplanken, scharnieren 
en RVS deurbeslag  1041139

Aluminium deur, lichtgrijs

90x183 cm | aluminium frame met 
aluminium schermplanken, scharnieren 
en RVS deurbeslag  1041140

Aluminium deur,  
houtmotief eiken

90x183 cm | aluminium frame met 
aluminium schermplanken, scharnieren 
en RVS deurbeslag  1041141
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NATUURLIJKE SCHUTTINGEN
Rietmat

Gebonden met perlondraad | 
meerdere stengels per steek

100x200 cm W17024
150x200 cm W17025
175x200 cm W17026
200x200 cm W17027

Rietplaat

Met staaldraad gevlochten

200x200 cm W17034

Bamboescherm op rol

180x180 cm | stokken ca. ø 2 cm

Gelakt W17080
Zwart 920517

Bamboescherm in frame

186x186 cm | met extra dikke zwarte 
bamboestokken | frame van 
douglashout 6,5x6,5 cm | alleen 
verticaal toepasbaar

W17078

W17080

28

Heidemat

175x500 cm, ca. 1,5 cm dik  W17012
200x500 cm, ca. 1,5 cm dik   W17013

175x300 cm, ca. 3 cm dik      W17019 
200x300 cm, ca. 3 cm dik     W17020

Schapenhek

Hazelaar

90x500 cm 1046047 
100x500 cm 1046048
120x500 cm 1046049

Boomschorsmat

175x300 cm W17001
200x300 cm W17002

Wilgentenenscherm, grof

Bovenkant en onderkant voorzien 
van latten

90x180 cm W17042 
180x180 cm W17043

Schapenhek looppoortje

100x100 cm | hazelaar | incl. beslag 
en 2 steunpalen

1046046

Wilgentenenscherm, fijn

Met ijzeren frame

90x180 cm W17053 
180x180 cm W17048

Ronde kastanje palen

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm W20006 
ø 6/8x250 cm W20007
ø 10/12x180 cm W20015

Wilgentenenmat

1 stengel dik | met staaldraad 
gevlochten

100x200 cm W17037 
175x200 cm W17038
200x200 cm W17039
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HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN
Onze hout-beton schuttingen hebben we onderverdeeld in  
zes verschillende systemen, met allemaal hun eigen kenmerken.

Glad beton Pagina 32

Pagina 34

Pagina 33Lichtgewicht beton

Ruw (stamp)beton

SYSTEEM

1

SYSTEEM

2

SYSTEEM

3

Pagina 38

Pagina 40

Pagina 42

Glad beton met 
onderplaten met motief

Glad beton, palen met 
sponning en platte kop

Glad beton met sleuf 
t.b.v. stapelprofielscherm

SYSTEEM

4

SYSTEEM

5

SYSTEEM

6

30

1 2 3 4

Betonpalen Betonplaten Schermen Accessoires

Kies uw gewenste palen, platen, schermen én accessoires en stel 
uw eigen hout-beton schutting samen.

31
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GLAD BETON1

       Gladde betonpalen met diamantkop, ongecoat en gecoat

       Gladde betonplaten, ongecoat en gecoat

Ongecoate betonpalen   Antraciet            Grijs

          10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog W13231                W13411
          10x10x280 cm, tussenpaal    W13232                W13412
          10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten  W13234                W13414

          10x10x280 cm, hoekpaal    W13233               W13413
          10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten  W13244               W13416

          10x10x280 cm, T-paal    W13247               W32315

          10x10x280 cm, eindpaal    W13236               W32320

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

Ongecoate betonplaten   Antraciet            Grijs

3,5x24x184 cm     W13215               W13415
3,5x24x224 cm     W13218               W13417

Gecoate betonplaten   Antraciet

3,5x24x184 cm    W32120
3,5x24x224 cm     W32125

Gecoate betonpalen   Antraciet

          10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog  1022799
          10x10x280 cm, tussenpaal    W13232-C
          10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten  1022801

          10x10x280 cm, hoekpaal    1022804
          10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten  1022806

          10x10x280 cm, T-paal    1022807

          10x10x280 cm, eindpaal    W13236-C

Onze gladde betonpalen zijn verkrijgbaar in verschillende
lengtes en hebben een mooie, strakke uitstraling.

Antraciet
Grijs

       Lichtgewicht betonpalen met diamantkop, ongecoat

       Gladde betonplaten, ongecoat

Betonpalen    Antraciet            Grijs

          8,5x8,5x275 cm, tussenpaal    1022600               1022601

          8,5x8,5x275 cm, eindpaal    1022602               1022603

Te verwerken in combinatie met rechte schermen (180x180 cm).

Ongecoate betonplaten   Antraciet            Grijs

3,5x24x184 cm     W13215               W13415
3,5x24x224 cm     W13218               W13417

LICHTGEWICHT BETON2

Lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele 
betonpaal, waardoor ze sneller en gemakkelijker te monteren zijn. 
Toch zijn ze zeer sterk.
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Afdekkappen

Geschaafd | sponning 6,2

Grenen | groen geïmpregneerd
       3,5x8,5x180 cm  W06803
       3,5x8,5x235 cm  W06804

Grenen | zwart gedompeld  
       3,5x8,5x180 cm  W08090

Redvision geïmpregneerd
       3,5x8,5x180 cm     1046021       

Afdeklatten vuren

Geschaafd | groen geïmpregneerd | 
t.b.v. recht- en toogscherm

       1,9x7x181,5 cm,  W06805
sponning 5,2 cm   

       1,9x9,6x181,5 cm,  W06806
sponning 6,2 cm   

1 1

2
2

3

1

2

RUW (STAMP)BETON3

Kenmerkend aan dit systeem zijn de betonpalen die wat ruwer 
ogen. Dit geeft uw schutting een natuurlijk effect. Erg mooi te 
combineren met betonijzertrellissen!

       Stampbetonpalen, ongecoat        Stampbetonplaten, ongecoat

Betonpalen     Antraciet            Grijs

          10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen 90 cm W13039                W13012
          hoog (A306193 vuren, W08101 grenen en W14368 hardhout) 

          10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog  W13035                W13015

          10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog W13040                W13013
          t.b.v. 2 betonplaten     

          10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog  W13041                W13023

Betonplaten Antraciet            Grijs

25x3,5x184 cm  W13037               W13017
25x3,5x225 cm  W13038               W13018

34

ACCESSOIRES VOOR SYSTEEM 1, 2 EN 3

U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging 
rechtstreeks aan een muur of voor 
het creëren van een T-opstelling

W19025

Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt 
voor zeer vlotte bevestiging | na 15 
minuten hard en belastbaar na 3 uur 
| in handige plastic verpakking, dus 
regenbestendig

W13500

Opvulblokje betonpaal

1,5x10,7x4,2 cm | t.b.v. toogschermen 
i.c.m. betonpalen | indien u een 
schutting plaatst met toogschermen 
kunt u met de opvulblokjes de hoogte 
uitvullen, per scherm heeft u er 2 nodig

Antraciet W13210
Grijs  W13410

Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 
cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt  W19101
RVS  W19102
Zwart gepoedercoat W19103

Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een 
langere uithardingstijd voor als 
het het wat minder snel hoeft dan 
snelbeton | in handige plastic 
verpakking, dus regenbestendig

W13505

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met 
doorgeboorde gaten

Geel verzinkt  W19024
RVS  W19050
Zwart gepoedercoat W19035
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SCHERMEN VOOR SYSTEEM 1, 2 EN 3

       Grenen        Naaldhout

19-planks, toog

180x180 cm      W08177

21-planks

180x180 cm       W08116

19-planks

180x180 cm       W08176

23-planks

180x180 cm      1050330

1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 3

19-planks

180x180 cm      W08088

De schermen op deze pagina’s zijn i.c.m. betonpalen alleen verticaal toepasbaar. 
D.m.v. de nummers is aangegeven of het scherm geschikt is voor systeem 1, 2 en/of 3.

       Hardhout

20-planks

180x180 cm     W14361

1 3

W42006

       Douglas

17-planks

180x180 cm | geschaafd

W41099

1 2 3

19-planks

180x180 cm | geschaafd

W41096

1 2 3

15-planks, zwart

180x180 cm | fijnbezaagd

W08089

1 2 3

21-planks 

180x180 cm    W306306

       Vuren

1 2 3

       Redvision

21-planks

180x180 cm      1046016

1 2 3

19-planks

180x180 cm     1046017

1 2 3

21-planks

180x180 cm | geschaafd

W42001

1 2 3

19-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

W42006

1 2 3
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15-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

Onbehandeld   1011340

Groen                W44091
geïmpregneerd

1 2 3

OP=OP

W306306
W14361
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GLAD BETON MET
ONDERPLATEN MET MOTIEF

4

Geef sfeer aan uw tuin met een hout-beton schuttingsysteem met 
decoratieve betonplaten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt 
een mooie, betonnen afdekkap ter afwerking.

       Gladde betonpalen met diamantkop, antraciet        Betonplaten met motief
Betonpalen    Ongecoat Gecoat

          10x10x275 cm, tussenpaal     W13275   W32200

          10x10x275 cm, hoekpaal     W13280   W32205

          10x10x275 cm, T-paal     W13285   W32210

          10x10x275 cm, eindpaal     W13290   W32215 Ongecoate plaat, rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat 
rotsmotief dubbelzijdig

W13265

Gecoate plaat, rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat 
rotsmotief dubbelzijdig

W32220

Ongecoate plaat,  
leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat 
leisteenmotief dubbelzijdig

W13266

Gecoate plaat, 
leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat 
leisteenmotief dubbelzijdig

W32225

Douglas plankenscherm  
fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken

W42086

Douglas plankenscherm  
geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 
17 planken, 2 tussenplanken

W42084

       Plankenschermen

Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt 
voor zeer vlotte bevestiging | na 15 
minuten hard en belastbaar na 3 uur | 
in handige plastic verpakking, dus 
regenbestendig  W13500

Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere 
uithardingstijd voor als het het wat 
minder snel hoeft dan snelbeton | in 
handige plastic verpakking, dus 
regenbestendig  W13505

       Accessoires

W06830
Betonnen afdekkap

4,5x8x180 cm | antraciet | t.b.v. 
betonplaten met motief

Zonder coating  W13260
Met coating  W32235

Douglas afdeklat

2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas 
scherm | sponning 6x1,2 cm

Onbehandeld 1011341
Groen geïmpregneerd      W44827

Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas 
scherm | sponning 6,1x1 cm

Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd      W06835

Polymeer montagekit

T.b.v. betonnen afdekkap

W19060 

Fles zwarte coating

1 liter betoncoating  

W32486
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GLAD BETON, PALEN MET
SPONNING EN PLATTE KOP

5

Doordat zowel de betonplaten als de schermen worden 
‘opgesloten’ in de doorlopende sponning, krijgt dit 
systeem een bijzonder strakke uitstraling.

       Gladde betonpalen, ongecoat        Gladde betonplaat, ongecoat

Betonpalen    Antraciet

          10x10x270 cm, tussenpaal    W32400

          10x10x270 cm, eindpaal    W32405

Betonplaat    Antraciet

24x3,5x180 cm     W32495

Bij dit systeem kunnen veel verschillende soorten 
schermen uit ons assortiment worden gebruikt, 
maar bijzonder geschikt zijn de schermen op de 

pagina hiernaast.

De beto-dichtplankenschermen zijn zelfs speciaal 
voor dit systeem gemaakt! Ze zijn winddicht en er 

kan niet doorheen worden gekeken.

40

W40794

Douglas plankenscherm, 
17-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,8x16 cm | 15 planken, 2 tussen-
planken

W41099

Vuren beto- 
dichtplankenscherm

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,7x14,5 cm | groen geïmpregneerd 
| wij raden u aan deze schermen 
alleen in combinatie met hout-beton 
systeem 5 te gebruiken

W07920

Douglas beto- 
dichtplankenscherm

180x180 cm | fijnbezaagde planken 
1,9x14,5 cm | wij raden u aan deze 
schermen alleen in combinatie met 
hout-beton systeem 5 te gebruiken

W40794

Grenen plankenscherm, 
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 
1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussen-
planken | groen geïmpregneerd

W08116

Bovenregels

Bovenregel geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | 3,8x10x450 cm     W06603
Geschaafde gording douglas | 4,5x12x400 cm    1009219
Slageschroef met plug | t.b.v. montage bovenregel W25024

       Schermen

       Accessoires
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GLAD BETON MET SLEUF T.B.V.
STAPELPROFIELSCHERM

6

Dankzij de sleuven in de betonpalen kunt u gemakkelijk 
blokhutprofielen tussen de palen plaatsen. 

       Betowood betonpalen

Betonpalen grijs, zonder coating, met diamantkop

          11,5x11,5x278 cm, tussenpaal   W13045

          11,5x11,5x278 cm, hoekpaal    W13055

          11,5x11,5x278 cm, T-paal    W13060

          11,5x11,5x278 cm, eindpaal    W13050

Betonpalen antraciet, met coating en platte kop

          11,5x11,5x277 cm, tussenpaal   W32100

          11,5x11,5x277 cm, hoekpaal    W32105

          11,5x11,5x277 cm, T-paal    W32110

          11,5x11,5x277 cm, eindpaal    W32115

       Gladde betonplaten

   Ongecoat, Gecoat, 
Betonplaten  grijs  antraciet

24x3,5x224 cm   W13417   W32125

Gecoat, 
antraciet

Ongecoat, 
grijs

W31672

De betonpalen zijn te combineren met douglas, vuren of Redvision blokhutprofielen 
van 2,8 cm dikte. Deze kunt u los aanschaffen óf kies voor een Betowood bouwpakket!

       Schermen

Betowood bouwpakketten

14 blokhutprofielen 2,8x14,5 (13,2 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm
Vuren, groen geïmpregneerd    W31660
Redvision 1046023

10 blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm
Douglas, onbehandeld   W31672
Douglas, groen geïmpregneerd   W31673
Douglas, zwart gedompeld  W31676
Douglas, kleurloos geïmpregneerd  W31674

Losse blokhutprofielen

Douglas blokhutprofiel 2,8x19,5x224 cm, onbehandeld  W31670
Redvision blokhutprofiel 2,8x14,5x224 cm    1045896

Losse afdekkappen

Douglas afdekkap 4,5x7x220 cm, onbehandeld  WP00145
Redvision afdekkap 4,5x7x220 cm    1046020

Vuren

Redvision

Douglas, 
onbehandeld

Douglas, 
zwart gedompeld

Fles zwarte coating

1 liter betoncoating  

W32486

       Accessoires g
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HOUTEN
TRELLISSCHERMEN

Hardhouten 
trellisscherm

Geschaafde latten 1,4x2,8 cm

56x180 cm W569720
40x180 cm W14318

Grenen trellisscherm, 
zwart gedompeld

60x180 cm | geschaafde latten 
1,2x4,2 cm | geïmpregneerd en 
daarna zwart gedompeld

1049961

Grenen trellisscherm

Geschaafde latten 1,2x4,2 cm | 
groen geïmpregneerd 

60x180 cm  923300
40x180 cm  923295

Vuren trellisscherm

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm | 
mazen ca. 11,5x11,5 cm | groen 
geïmpregneerd

90x180 cm W304379
60x180 cm W304417

44

Vuren V-trellis

27-75x189 cm | geschaafde latten 
1,5x3,0 cm | groen geïmpregneerd

W602019

Hardhouten V-trellis

30-65x150 cm | geschaafde latten 
1,4x2,8 cm

W569704

Vuren trellisscherm  
Jasmijn 180

180x180 cm | geschaafde latten 
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm 
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen 
geïmpregneerd

W304930

Vuren trellisscherm  
Jasmijn 90

90x180 cm | geschaafde latten 
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm 
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen 
geïmpregneerd

W304956

Vuren trellisscherm  
Jasmijn 60

60x180 cm | geschaafde latten 
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm 
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen 
geïmpregneerd

W304964

W304379

TIP
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BETONIJZERTRELLISSEN

46

W32050

Douglas betonijzertrellis

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt 
betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 
7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm W32050 
90x180 cm W32055

Hardhouten  
betonijzertrellis

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met 
verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte 
betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm W14301
90x180 cm W14304

Eco grenen  
gaastrellis

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt 
gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 
7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen 
geïmpregneerd

180x180 cm W08325
90x180 cm W08326

Grenen  
betonijzertrellis

Grenen raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt 
betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 
cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm W08317
90x180 cm W08318
60x180 cm W08319

Gaaspanelen (stekloos)

Maaswijdte 10x10 cm | verzinkt draad, 
doorsnede 3,8 mm

180x180 cm W08309
90x180 cm W08310

Montagebeslag t.b.v.  
gaaspanelen

Set à 4 stuks

W19010
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GRENEN EN VUREN  
HEKKEN EN POORTEN

Reliëf rechthek

Geschaafd grenen | groen 
geïmpregneerd

190x60 cm W01001 
190x80 cm W01002
190x100 cm W01003

Reliëf rechthekpoort

Geschaafd grenen | groen geïmpreg-
neerd | excl. hang- en sluitwerk

100x60 cm W01501 
100x80 cm W01502
100x100 cm W01503

W01001

48

Rechthek met trellis

180x90 cm | geschaafd grenen | 
in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | 
groen geïmpregneerd

W01005

Rechthekpoort  
met trellis

100x90 cm | geschaafd grenen | 
in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | 
groen geïmpregneerd | excl. 
hang- en sluitwerk

W01504

Excellent hek

180x80 cm | latten 2,8x6 cm op 
steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd 
vuren | groen geïmpregneerd | 
latten bovenaan afgerond

W130834

Countryhek  
Excellent

180x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | 
onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | 
geschaafd vuren | groen 
geïmpregneerd | zeer robuust, 
met watervast verlijmde 
pen-gatverbindingen

W131024

Countryhek  
Excellent

101x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | 
onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | 
geschaafd vuren | groen geïmpreg-
neerd | toepasbaar als eindstuk of 
poort | zeer robuust, met watervast 
verlijmde pen-gatverbindingen

W597280

Excellent poort

100x80 cm | latten 2,8x6 cm op 
steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd 
vuren | groen geïmpregneerd | 
latten bovenaan afgerond | incl. 
verzinkte hengen, duimen en klink | 
linksdraaiend

W203823

L-beslag

Per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt W19007 
RVS W19019
Zwart gepoedercoat W19036

Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013
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DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN

Douglas hekwerken

De douglas hekwerken zijn gemaakt van 
zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 
2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de hekwerken 
kunnen worden toegepast als omheining 
maar ook als afbakening in buitenverblijven 
en kapschuren | de hekwerken zijn 
compleet voorgemonteerd

Hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld 1009123 
Groen geïmpregneerd                W52565
Zwart gedompeld W53565

Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld 1009124 
Groen geïmpregneerd                W52570
Zwart gedompeld W53570

Hekwerken 278,5x73cm

Onbehandeld 1009125 
Groen geïmpregneerd                W52575
Zwart gedompeld W53575

1009124

Douglas reliëf rechtpoort

100x80 cm | geschaafde latten 8,8 
cm breed met reliëf | incl. verzinkte 
hengen, duimen en klinkstel

W01508

De zwarte hekwerken worden op aanvraag gedompeld. Deze hebben 
een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglas reliëf rechthek

180x80 cm | geschaafde latten 8,8 cm 
breed met reliëf

W01008

Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels  
4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de 
hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook 
als afbakening in buitenverblijven en kapschuren | de hekwerken 
zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging | 
de kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat

Hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld 1010263 
Groen geïmpregneerd W52566
Zwart gedompeld W53566

Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld 1010264 
Groen geïmpregneerd W52571
Zwart gedompeld W53571

Hekwerken 278,5x73cm

Onbehandeld 1010265 
Groen geïmpregneerd W52576
Zwart gedompeld W53576
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HARDHOUTEN HEKKEN EN POORTEN

Hardhouten  
spijlenhek/-poort

100x80 cm | frame 4,5x7 cm | spijlen 
2x3 cm | geschaafd

W14535

Tuinhek Colorado

180x60 cm | geschaafd

1039084

W14407

Hardhouten spijlenhek

180x80 cm | frame 4,5x7 cm | spijlen 
2x3 cm | geschaafd

W14407

Tuinpoort Colorado

100x60 cm | geschaafd

1039085

Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013
52

Enkele toegangspoort

100x180 cm | frame 4,5x12 cm | 
planken 1,9x9 cm | uitgevoerd met 
zware schoor | incl. verzinkte hengen, 
duimen en klinkstel | bij montage aan 
palen een minimale paaldikte van 
12x12 cm gebruiken | rechtsdraaiend

W14430

Dubbele toegangspoort

300x180 cm | 2 delen van 150 cm breed | frame 
4,5x12 cm | planken 1,9x9 cm | uitgevoerd met 
zware schoor | incl. verzinkte hengen, duimen en 
klinkstel | bij montage aan palen een minimale 
paaldikte van 12x12 cm gebruiken

W14435

Hardhouten geschaafde 
paal

Met diamantkop

12x12x300 cm W14450 
14x14x300 cm 1038856

Steunwiel t.b.v. houten 
poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074

W14430

W14435
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Vanwege het gewicht van 
de poorten wordt gebruik 

van een steunwiel zeer 
sterk aangeraden.
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HILLFENCE METALEN 
HEKKEN EN POORTEN
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Privacystroken op rol

Rol à 50 meter | hoogte 19 cm | 
zwart | gemaakt van polyethyleen | 
waterbestendig en UV 
gestabiliseerd W08465

Bevestigingsclips t.b.v. 
privacystroken

Set van 10 stuks 1052663

Spuitbus lakspray

400 ml lakspray | zwart RAL 9005 | 
voor het bijwerken van kleine 
beschadigingen  W08470

W08465

Dubbele staafmatten

Verzinkt staal | zwart 

200x183 cm W08331 
200x103 cm W08332

250x103 cm  1052651
250x183 cm  1052652

OP=OP

OP=OP

Metalen palen

Zwart metaal | incl. aansluitingset 
en afdekkap

6x4x160 cm  1052658
6x4x240 cm  1052659

Metalen hoekpalen

Zwart metaal | incl. aansluitingset 
en afdekkap

6x6x160 cm  1052660
6x6x240 cm  1052661

Poortpaal aansluiting

Zwart RAL 9005 1052662

Enkele poort, Premium

Verzinkt staal | zwart | incl. slot

100x100 cm  1052654
100x180 cm  1052655

Dubbele poort, Premium

Verzinkt staal | zwart | incl. slot

300x100 cm  1052656
300x180 cm  1052657

TIP
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Duim

Verzinkt | t.b.v. deuren en poorten | 
rond 16 mm | per 2 stuks

1015342

HANG- EN SLUITWERK

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset | volledig 
RVS beslag | met SKG keurmerk | incl. 
slotkast, cilinder, slot en duimen

W25850

W25855

Duim, zwart

Zwart gecoat | t.b.v. deuren en 
poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

W19076

RVS luxe deurbeslagset, 
zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset | volledig 
RVS beslag | zwart gecoat | met 
SKG keurmerk | incl. slotkast, 
cilinder, slot en duimen

W25855

Poortbeslag

T.b.v. houten deuren en hekpoorten 
| incl. duimen

W19013

Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinder-
slot | t.b.v. poort op stalen frame 
| incl. duimen | let op: dit klinkstel 
past niet in artikel A232459

W19005

Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met 
houten frame | incl. duimen

W19002

Verstelbare hengen

Lengte heng 56 cm | verstelbaar 
tot maximaal 61 cm | t.b.v. deuren en 
poorten

Verzinkt 1021815
Zwart gecoat 1021816

56

MONTAGE ACCESSOIRES

POORTFRAMES
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Steunwiel t.b.v. houten 
poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074

Verstelbaar stalen  
poortframe

Vuurverzinkt

90x155 cm  W07630
100x155 cm  926731
120x155 cm  926782
150x155 cm  W07640

Verstelbaar stalen  
poortframe

100x155 cm | zwart gecoat

W07655

Verstelbaar stalen  
poortframe

100x180 cm | vuurverzinkt | met 
uitsparing voor slotkast | ideaal voor 
poort met horizontale planken

A232459

L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen |
per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt W19007 
RVS W19019
Zwart gepoedercoat W19036

Palensteunen, verzinkt

7x7x75 cm W19011 
9x9x75 cm 1001209
12x12x75 cm 1001210

Vloerpaalhouder,  
verzinkt

7x7x cm W19026 
9x9 cm 1001102
12x12 cm 1001103

Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en 
wilgentenenmatten

W19010

Unibeslagset

T.b.v. bevestiging betonpalen 10x10 
cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt  W19024
RVS  W19050
Zwart gepoedercoat W19035
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W20015

Hardhouten geschaafde 
palen

Met diamantkop | Azobe | 
duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm W14450 
14x14x300 cm 1038856

Hardhouten fijnbezaagde 
vierkante palen, gepunt

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm  W14210
4x4x150 cm  W14211

6x6x150 cm  W14194
6x6x200 cm  W14198
6x6x250 cm  W14199
6x6x275 cm  W14201
6x6x300 cm  W14203

7x7x275 cm  WA00345
7x7x300 cm  WA00350

Hardhouten geschaafde 
vierkante palen, gepunt

4 zijden met V-groef | Azobe | 
duurzaamheidsklasse 1

6,5x6,5x180 cm  W14208
6,5x6,5x200 cm  W14209
6,5x6,5x250 cm  W14212
6,5x6,5x275 cm  W14205
6,5x6,5x300 cm  W14206

8,5x8,5x200 cm  W14219
8,5x8,5x275 cm  W14220
8,5x8,5x300 cm  W14221
8,5x8,5x400 cm*       W14224

Grenen geschaafde  
palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm  W07006
6,8x6,8x210 cm  W07008
6,8x6,8x240 cm  W07009
6,8x6,8x270 cm  W07010
6,8x6,8x300 cm  W07011
6,8x6,8x400 cm  W07012

Grenen geschaafde  
palen

Groen geïmpregneerd

8,8x8,8x180 cm  W07013
8,8x8,8x210 cm  W07015
8,8x8,8x240 cm  W07016
8,8x8,8x270 cm  W07017
8,8x8,8x300 cm  W07018
8,8x8,8x400 cm  W07020

Grenen geschaafde  
palen, zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en 
zwart gedompeld

W08095

Ronde kastanje palen

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm W20006 
ø 6/8x250 cm W20007
ø 10/12x180 cm W20015

PALEN

*zonder punt

p
a

le
n

59

Vuren geschaafde  
palen

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270cm W07218 
6,7x6,7x300cm W07225

8,7x8,7x270cm W07223 
8,7x8,7x300cm W07226

TIP
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Onder invloed van 
het weer en door 

vochtdoorslag kan 
hout gaan verkleuren. 

Om dit te voorkomen kunt 
u onze producten beitsen 

of schilderen. Zeer geschikt 
voor het duurzaam 

behandelen van nieuwe 
houtproducten voor buiten 

én voor het renoveren 
van bestaand houtwerk 
zijn onze buitenbeits en 
impregneervloeistoffen.

Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | 
geschaafd | Redvision 
geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

1046021

Grenen afdekkap, zwart

3,5x8,5x180 cm | geschaafd | 
sponning 6,2 cm | geïmpregneerd 
en zwart gedompeld

W08090

Hardhouten afdekkap

7x3,5x180 cm | sponning 4,9 cm | 
geschaafd | t.b.v. rechtschermen

W06840

Douglas afdeklat

2,8x8,5x180 cm | sponning 6x1,2 cm | 
t.b.v. douglas scherm  

Onbehandeld 1011341
Groen geïmpregneerd        W44827

Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | sponning 6,1x1 cm | 
t.b.v. douglas scherm  

Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd      W06835

W06840

AFDEKKAPPEN

Grenen afdekkap

Sponning 6,2 cm | geschaafd | groen 
geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm 

3,5x8,5x180 cm       W06803
3,5x8,5x235 cm   W06804

Paalornament

Bol op plaat | metaal | verzinkt

7x7 cm  W19501
9x9 cm W19502

Bol op plaat | metaal | zwart geëpoxeerd

7x7 cm  W19506
9x9 cm W19505

Paalornament

Piramide | metaal | verzinkt

7x7 cm  W19503
9x9 cm W19504

Piramide | metaal | zwart geëpoxeerd

7x7 cm  W19509
9x9 cm W19510

Paalornament

Piramide | hout

7x7 cm  W19517
9x9 cm W19518

Bol op plaat | hout

8x8 cm  W19514
10x10 cm W19513

PAALORNAMENTEN

Vuren afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | 
t.b.v. recht- en toogscherm

       1,9x7x181,5 cm,  W06805
sponning 5,2 cm   

       1,9x9,6x181,5 cm,  W06806
sponning 6,2 cm   

1

2

1

2

Buitenbeits, 2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-
elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik 
ca. 10 m2 per liter, afhankelijk van de ondergrond | 
inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)  W18852
Grijs (RAL 7037)  W18853

Kleuren kunnen mogelijk afwijken

Douglas beits, 2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m² | 
ook te gebruiken op andere houtproducten | 
watergedragen houtverduurzamingsmiddel en 
decoratieve bescherming tegen weersinvloeden 
in één | beschermt tegen blauwschimmel, 
houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas  1017112
Naturel  1017113

Impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua 
kleur of geïmpregneerd hout beschermen op 
plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik 
van 75 cl kunt u 7,5 m2 behandelen

Zwart impregneer  1017119
Groen impregneer  1017117
Oud grijs impregneer 1026842
Kleurloos impregneer 1017120
Redvision impregneer            1046019

HOUTBEHANDELING
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TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN

Het is mogelijk dat u het volgende aantreft in onze houtproducten:

Kleurverschil/vergrijzen
Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse 
kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het 
hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze 
kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam 
verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd 
hout onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter 
worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een 
langzaam proces.

Schimmel (witte vlekken)
Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan
wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld
liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een
schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of
een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens
zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.

Witte en groene vlekken (zoutvlekken)
Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming
aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring 
van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van 
impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.

Kernhout en spint
Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient
voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen 
transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, 
zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout 
bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en 
planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout 
minder duurzaam.

Mini boorgaatjes (pinholes)
Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine
insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. 
Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het
hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt
verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen
dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout.
Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan in
alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Kromtrekken
Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werk-
baarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming 
loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit 
het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage 
niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit 
het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel 
mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout
beschermd is tegen weersinvloeden.

Naden, noesten en kwasten
Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van
het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg
van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort
kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen
iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm
opnieuw vastgezet worden.

Uitzetten, krimpen en scheurvorming
Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor
hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen 
ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de 
droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens 
alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig
indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan ‘ademen’ door het tijdig uit
de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het
niet in de volle zon liggen.

Hars
Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom
hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid
hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard
kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn
doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van
hars met impregnatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te
verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels
voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.

Bloeden
Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke
soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn onge-
vaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend
werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het
zogenaamde ‘bloeden’ stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij
voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd
van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door
de regen of met behulp van bleekwater.

Maatvastheid
Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 
‘werken’. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de 
duurzaamheid.

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. 
Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) 
toegestaan van ca 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de 
nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het
gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 
mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale 
maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten
De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is
mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u
ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal
Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan
met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op 
het metaal.
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PASSIE VOOR (DUURZAAM) HOUT

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. 
Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we 
waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde 
productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

Spuitwerk

Onze gespoten Zweedse rabatdelen en planken worden rondom 
gespoten en daarmee van een dikke, robuuste laag beits voorzien. 
Deze ecologisch verantwoorde buitenbeits biedt, door toepassing 
van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen 
schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. 
Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende 
verflaag van dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, 
is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te 
beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende 
beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil 
zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. 

Tip! Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.

Ziet u onderstaande logo’s bij ons product staan, dan bent u verzekerd dat dit product onder 
KOMO-keurmerk is geïmpregneerd, is gemonteerd met RVS montagemateriaal en/of FSC® 
gecertificeerd is.

Het keurmerk voor
producten afkomstig
uit goed beheerde
bossen. FSC Supplier 
- CU-COC-808490
FSC Trademark®. 
Forest Stewardship 
Council A.C.

Dit keurmerk 
waarborgt een 
milieuvriendelijk, 
een sociaal voordelig 
en een economisch 
leefbaar bosbeheer. 
PEFC / 30-31-093

KOMO geïmpregneerd

RVS montagemateriaal
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Door uw tuinhout door ons te laten impregneren, 
neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. 
Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, 
schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd 
hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en 
daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk 
opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt 
de ketel weer leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd.

Ook impregneren door middel van dompelen is een populaire houtverduurzamingstechniek en 
wordt vooral gebruikt voor zwarte en grijze impregnatie. Hierbij wordt het hout enkele tientallen 
minuten in een groot bad ondergedompeld in impregneermiddel. Het hout kan dan zoveel 
mogelijk van het middel opnemen, wat zorgt voor een goede bescherming en een egale kleur!

De beste manier om tuinhout te 
verduurzamen? Durven!

“ Onze technieken om te verduurzamen zijn altijd al innovatief geweest. We willen graag een 
van de eersten zijn met iets nieuws. Dat zit in ons DNA. Gewoon ergens beginnen en uitvinden 
welke oplossing het beste werkt. Kwestie van durven en niet bang zijn dat je er een keer naast zit.

Wat je ook bedenkt, het resultaat van de verduurzaming moet top zijn. Bij Woodvision staan 
we voor een betrouwbaar product, altijd. Daar zit ik dan ook continu bovenop. Die passie voor 
kwaliteit, de kick van mooi werk leveren, dat is typisch iets voor mij. En mijn collega’s zijn uit 
hetzelfde hout gesneden! ”
Herman Haverkamp – Meewerkend voorman
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Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen
Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten
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Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te 
laten genieten van het buitenleven, het liefst het 
hele jaar door! 

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren, dompelen en impregneren wij 
daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee 
zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door 
middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste 
producten voorzien.

OVER WOODVISION
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Meer dan
70.000 m2 opslag

Ca. 10.000
producten

Meer dan 3.000 uitgaande
vrachtwagens per jaar

85 medewerkers
(in het seizoen zelfs 125)

De markt is voortdurend in beweging; behoeftes van de consument 
veranderen, trends komen tot stand en beschikbaarheid van bepaalde 
producten fluctueert. Om daar snel op in te kunnen spelen en u het 
gehele jaar door van de mooiste en nieuwste producten te kunnen 
voorzien, zullen wij niet meer één keer per jaar nieuwe artikelen 
introduceren, maar kunt u het hele jaar door noviteiten van ons 
verwachten.

Graag op de hoogte blijven van al onze nieuwe artikelen? 
Scan dan de QR-code en houd onze noviteitenpagina in de gaten!

NIEUWE PRODUCTEN

ALGEMENE INFO
De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de 
foto’s. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt 
ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de 
houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag 
gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of 
schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en 
daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en 
modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden 
geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk.
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