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GRENEN

Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm  W06001
1,5x14x240 cm  W06016
1,5x14x300 cm  W06010
1,5x14x360 cm  W06011
1,5x14x400 cm W06012
1,5x14x500 cm  W06015

1,7x14x179,5 cm  W06101
1,7x14x300 cm W06127
1,7x14x360 cm  W06128
1,7x14x400 cm  W06129
1,7x14x500 cm  W06130

Geschaafde planken,  
zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en 
tweemaal zwart gedompeld

W07445

Geschaafde planken

2x20x180 cm | met rechte hoeken | 
groen geïmpregneerd

W06140

Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm  W06648
3,4x4,5x180 cm  W06609

4,4x6,8x240 cm  W06701
4,4x6,8x300 cm  W06704
4,4x6,8x390 cm  W06702
4,4x6,8x420 cm  W06706
4,4x6,8x480 cm  W06703

4,4x9,5x390 cm  W06709
4,4x9,5x420 cm  W06711

Fijnbezaagde ruwe  
planken

2x20x400 cm | groen geïmpregneerd

W06415

Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm  W05101
1,8x14,5x360 cm  W05102
1,8x14,5x400 cm  W05103
1,8x14,5x500 cm  1042010

Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 
1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpreg-
neerd | ook te gebruiken als dekdeel

1011337

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | 
groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  W06512
2,8x14,5x400 cm  W06515
2,8x14,5x500 cm  W06518
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Geschaafde vierkante 
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

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

Ronde palen

Cilindrisch gefreesd | één zijde 
gepunt, één zijde gekroond | 
groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm  W03055
ø 4x200 cm W03060

ø 6x50 cm  W04009
ø 6x75 cm  W04010
ø 6x100 cm  W04011
ø 6x125 cm  W04012
ø 6x150 cm  W04013
ø 6x200 cm  W04015
ø 6x250 cm  W04016

ø 8x200 cm  W04027
ø 8x250 cm  W04028
ø 8x300 cm  W04029

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | 
één zijde gekroond | groen 
geïmpregneerd

ø 10x300 cm  W04614
ø 10x400 cm  W04616
ø 10x500 cm  W04617

Halfronde regel

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort
| groen geïmpregneerd

W03005

Geschaafde vierkante 
palen, zwart

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

W08095

W08095
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GRENEN ZELFBOUWSYSTEEM

Geschaafde profielplanken

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm  W06145
2,8x14,5x200 cm  W06150
2,8x14,5x240 cm  W06170
2,8x14,5x300 cm  W06155
2,8x14,5x400 cm  W06160

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. 
mogelijk kromtrekken.

Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd 
met vellingkant | groen geïmpregneerd 

2,8x13,5x200 cm  W06165

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | 
t.b.v. profielplanken

          8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning       W07030

          8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen W07035

          8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen  W07040
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Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. 
Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat! 

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te 
gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken. Wij zijn enorm 
benieuwd naar uw creaties en zouden het erg leuk vinden als u deze met ons deelt! Plaats foto’s van uw project 
op Instagram of Facebook en tag #Woodvision of mail ze naar info@woodvision.nl. Wij kijken ernaar uit!

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

W07040

W06145

W06165
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Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof 
waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur 
of geïmpregneerd hout kunt beschermen op 

plaatsen waar u zaagt, boort, etc.
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Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen 
geïmpregneerd

W06667

MIDDEN-EUROPEES VUREN
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Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm  W06425
1,9x20x179,5 cm  W06421

Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | 
dikte tegel 3,6 cm | groen 
geïmpregneerd | fijn profiel

W10010

Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm  W06207
1,6x14x300 cm  1041160

1,8x14,5x179,5 cm  W06303
1,8x14,5x300 cm  W06306
1,8x14,5x360 cm  W06307
1,8x14,5x400 cm  1010261

Reliëftegel

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | 
dikte tegel 3,2 cm | groen 
geïmpregneerd | fijn profiel

W10005

Steigerplank

Gedroogd 

2,9x19x400 cm  W06530
2,9x19x500 cm  W06540

Steigerplank

Grijs gedompeld | gedroogd

2,9x19x400 cm  1022779
2,9x19x500 cm  W06556

Vuren geschaafde  
palen

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm W07218 
6,7x6,7x300 cm W07225

8,7x8,7x270 cm W07223 
8,7x8,7x300 cm W07226

12x12x300 cm 976761
12x12x400 cm W07126
12x12x500 cm W07127

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof 
voor het bijwerken van de grijze kleur!
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Geschaafde 
planken

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm  W06403
1,8x14,5x300 cm  W06406
1,8x14,5x360 cm  W06407
1,8x14,5x420 cm  W06408
1,8x14,5x480 cm  1011766

Geschaafde  
regels

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm  W06603
3,8x11,5x450 cm  W06604

4,5x4,5x180 cm  W06920
4,5x4,5x240 cm  W06921
4,5x4,5x300 cm  1011767

4,5x7x210 cm  W06911
4,5x7x240 cm  1017191
4,5x7x300 cm  1011768
4,5x7x360 cm  W06945
4,5x7x420 cm  1017193
4,5x7x480 cm  1017194

4,5x9,5x300 cm  W06906
4,5x9,5x420 cm  W06910
4,5x9,5x480 cm  W06908

Banddeel

1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | 1 zijde 
geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen 
geïmpregneerd  1015397

Dakbeschot

Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm  W88204
1,6x10x420 cm  W26525

Rabat

Werkend 13 cm | geschaafd | groen  
geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm  W05001
1,9x14,5x360 cm  W05002
1,9x14,5x420 cm  W05004
1,9x14,5x480 cm  W05006
1,9x14,5x540 cm  W05008

Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen 
geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  W18700
2,8x14,5x420 cm  W26515

Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd

      1-2,1x14,5x300 cm  W05208
      1-2,1x14,5x420 cm  W05209

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

      1,5-3x19,5x300 cm  W05212
      1,5-3x19,5x400 cm  W05203

Geschaafde  
gordingen

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm  W06605
4,5x14,5x420 cm  W06934
5,8x15,6x420 cm  W06606

W05001

1

1

2

2
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Geschaafde  
blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | Redvision 
geïmpregneerd

2,8x14,5x224 cm  1045896
2,8x14,5x300 cm  1045897
2,8x14,5x400 cm  1045898
2,8x14,5x500 cm  1045899

Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm | Redvision 
geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm  1045900
1,8x14,5x360 cm  1045901
1,8x14,5x400 cm  1045902
1,8x14,5x500 cm  1045903

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | Redvision 
geïmpregneerd

2,2x14x300 cm  1045904
2,2x14x400 cm 1045905

Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
| werkend 18,1 cm | Redvision 
geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm  1045930
1,8x19,5x400 cm  1045931
1,8x19,5x500 cm  1045932

Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x250 cm  1045906
4,5x7x300 cm  1045907
4,5x7x400 cm  1045908
4,5x7x500 cm  1045909

4,5x14,5x300 cm  1045910
4,5x14,5x400 cm  1045911
4,5x14,5x500 cm  1045912

Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x180 cm  1045934
1,6x14x190 cm  1045936
1,6x14x300 cm  1045938
1,6x14x400 cm  1045940

Geschaafde gordingen

Redvision geïmpregneerd

6,5x17,5x300 cm  1045913
6,5x17,5x400 cm  1045914
6,5x17,5x500 cm  1045915

6,5x19,5x400 cm  1045916
6,5x19,5x500 cm  1045917

Geschaafde palen

Verlijmd | Redvision geïmpregneerd

12x12x250 cm  1045918
12x12x300 cm  1045919
12x12x400 cm  1045920
12x12x500 cm  1045921

14x14x250 cm  1045922
14x14x300 cm  1045923
14x14x400 cm  1045924
14x14x500 cm  1045925
14x14x600 cm  1045926

20x20x300 cm  1045927
20x20x400 cm  1045928
20x20x500 cm  1045929

Ontdek de voordelen van Redvision
•  Dezelfde warme uitstraling als douglashout

•  Duurzaam

•  Behoudt lang zijn kleur

•  Grotendeels knoestvast met een glad oppervlak

•  Door droging vormvast en minder werking

Scan de code en bekijk het 
volledige Redvision assortiment

1045904

1045929

Redvision  
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            

1046019



14

Geschaafde 
blokhutprofielen

Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224 cm  W31670
2,8x19,5x300 cm  1011332
2,8x19,5x400 cm  1009212
2,8x19,5x500 cm  1009213

Werkend 18 cm | groen  
geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm  W44043
2,8x19,5x400 cm  W44044
2,8x19,5x500 cm  W44046

Geschaafd dubbel  
rhombusprofiel 

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,8x14x300 cm  1017064
2,8x14x400 cm  1017065

Werkend 12,5 cm | groen  
geïmpregneerd

2,8x14x300 cm  W44260
2,8x14x400 cm  W44285

Geschaafd  
gevel rabat 

2-zijdig geschaafd | werkend 13 cm 
| zowel verticaal als horizontaal (als 
wand) toepasbaar

Onbehandeld

1,8x14,5x300 cm  W40266
1,8x14,5x400 cm  W40291

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm  W44266*
1,8x14,5x400 cm  W44291*

DOUGLAS RABATDELEN,
BLOKHUTPROFIELEN 
EN DAKBESCHOT
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Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm | onbehandeld

1-2,1x16,5x300 cm  W40059
1-2,1x16,5x400 cm W40035
1-2,1x16,5x500 cm  W40038

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300 cm  1011335
1,1-2,7x19,5x400 cm  1009204
1,1-2,7x19,5x500 cm  1012885

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,1x19,3x300 cm  1046051
1,1-2,1x19,3x400 cm  1046053
1,1-2,1x19,3x500 cm  1046071

Werkend 15 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x16,5x300 cm  W44059*
1-2,1x16,5x400 cm  W44035*
1-2,1x16,5x500 cm  W44038*

Werkend 17,5 cm | groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300 cm   W44042
1,1-2,7x19,5x400 cm   W44045
1,1-2,7x19,5x500 cm   W44055

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact 
gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Halfhouts rabat

2-zijdig geschaafd | werkend 13,6 cm | onbehandeld | 
ook verticaal (als wand) toepasbaar

1,8x15x300 cm  W31345

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 
18,1 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm  1011330
1,8x19,5x400 cm  1017056
1,8x19,5x500 cm  1017057

2-zijdig geschaafd | werkend 13,6 cm | groen 
geïmpregneerd

1,8x15x300 cm  W44345*

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 
18,1 cm | groen geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm  W44600*
1,8x19,5x400 cm  W44605*
1,8x19,5x500 cm  W44610*

Geschaafd dakbeschot

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300 cm  1009205
1,6x11,6x400 cm  1017050
1,6x11,6x500 cm  1017051

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300 cm  W41026
1,8x14,5x400 cm  W41027
1,8x14,5x500 cm  W41029

Werkend 16,5 cm | onbehandeld

1,8x17,5x300 cm  1041094
1,8x17,5x400 cm  1041096

Werkend 10,6 cm | groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300 cm  W42022
1,6x11,6x400 cm  W44270
1,6x11,6x500 cm  W44273

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm  W42026
1,8x14,5x400 cm  W42027
1,8x14,5x500 cm  W42029

Werkend 16,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x17,5x300 cm  1041095*
1,8x17,5x400 cm  1041097*

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,3 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300 cm  1054995
1,8x14,5x400 cm 1054996 

TIP
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GESCHAAFD EN 
GEDROOGD DOUGLAS

Geschaafde palen, 
duplo verlijmd

Onbehandeld

14x14x240 cm  1009230
14x14x300 cm  1009231
14x14x400 cm  1009232

Groen geïmpregneerd

14x14x240 cm  W31322*
14x14x300 cm  W31324*
14x14x400 cm  W31332*

Geschaafde palen, 
triple verlijmd

Onbehandeld

20x20x250 cm  1041088
20x20x300 cm  1041090
20x20x400 cm  1041092

Groen geïmpregneerd

20x20x250 cm  1041089
20x20x300 cm  1041091
20x20x400 cm  1041093

Geschaafde palen

Onbehandeld

6,5x6,5x300 cm  W31855
6,5x6,5x400 cm  1009226

8,5x8,5x300 cm  1011070
8,5x8,5x400 cm  1009228

12x12x300 cm  1022413
12x12x400 cm  1022414
12x12x500 cm  1022415

14x14x300 cm  W31868
14x14x400 cm  W31879
14x14x500 cm  W31876

Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm  W45855*
6,5x6,5x400 cm  W45860*

8,5x8,5x300 cm  W45865*
8,5x8,5x400 cm  W45870*

12x12x300 cm  1022419*
12x12x400 cm  1022420*
12x12x500 cm  1022421*

14x14x300 cm  1022269*
14x14x400 cm  W45879*
14x14x500 cm  1022270*

Geschaafde regels

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
| zonder afgeronde hoeken |  
onbehandeld

2,2x4,5x300 cm 1012850
4,5x4,5x300 cm  1009222

Geschaafd | met afgeronde hoeken | 
onbehandeld

4,5x7x250 cm  1017075
4,5x7x400 cm  1009297
4,5x9,5x400 cm  1009223

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
| zonder afgeronde hoeken | groen 
geïmpregneerd

2,2x4,5x300 cm W44350
4,5x4,5x300 cm  W44359

Geschaafd | met afgeronde hoeken | 
groen geïmpregneerd

4,5x7x250 cm  W44360
4,5x7x400 cm  W44365
4,5x9,5x400 cm  W44370

Geschaafde gordingen

Onbehandeld

4,5x12x400 cm  1009219
4,5x14,5x600 cm  1012851

4,5x16x400 cm  1009220
4,5x16x500 cm  1009221
4,5x16x600 cm  1017074

5,8x19x500 cm  1009225
5,8x19x600 cm  W41073

6,5x14x300 cm  W31491
6,5x14x400 cm  W31493
6,5x14x500 cm  W31486

7x22x500 cm  1017081
7x22x600 cm  1017083

Groen geïmpregneerd

4,5x12x400 cm  W44375*
4,5x14,5x600 cm  W41086*

4,5x16x400 cm  W44380*
4,5x16x500 cm  W44057*
4,5x16x600 cm  W44079*

5,8x19x500 cm  W44071*
5,8x19x600 cm  W44073*

6,5x14x300 cm  W31492*
6,5x14x400 cm  W31494*
6,5x14x500 cm  W31487*

7x22x500 cm  W44089*
7x22x600 cm  W44095*

Schuttingplanken

Onbehandeld

1,6x14x180 cm  1017052
1,6x14x300 cm  1021676
1,6x14x400 cm  1017053

1,8x16x180 cm  1009206
1,8x16x400 cm  1009207

Groen geïmpregneerd

1,6x14x180 cm  W44337*
1,6x14x300 cm  W44341*
1,6x14x400 cm  W44338*

1,8x16x180 cm  W44335*
1,8x16x400 cm  W44340*

Schoren

Onbehandeld

6x14x77 cm, gebogen  1016872
4,5x14,5x70 cm, recht 1039024

Geschaafde/ 
fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
| ook te gebruiken als dekdeel

Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm  1011329
2,8x19,5x400 cm  1009209
2,8x19,5x500 cm  1009210
2,8x24,5x400 cm  W31839

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm  W45840*
2,8x19,5x400 cm  W45845*
2,8x19,5x500 cm  W45850*
2,8x24,5x400 cm  W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm  W50840*
2,8x19,5x400 cm  W50845*
2,8x19,5x500 cm  W50850*
2,8x24,5x400 cm  W50839*
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W31868

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk 
groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken 
van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen 
kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en 
kunnen niet geannuleerd worden.

Geschaafde palen met 
inkeping t.b.v. zelfbouw

14x14x240 cm | te gebruiken als 
hoek- of tussenstaander voor een 
tuinverblijf | t.b.v. 14 cm ringbalk | 
inkeping 6,5x14 cm | incl. gat 
Ø 40 mm in onderzijde paal | 
onbehandeld

Hoekstaander W46055
Tussenstaander W46054
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Fijnbezaagde  
gordingen

Onbehandeld

5x10x400 cm  W31437

5x15x300 cm  W31482
5x15x400 cm  1017078
5x15x500 cm  W31436

7,5x17,5x400 cm  W31441
7,5x17,5x500 cm  W31446

7,5x22,5x600 cm  W31484

Groen geïmpregneerd

5x10x400 cm  W31439*

5x15x300 cm  W44482*
5x15x400 cm  W44435*
5x15x500 cm  W44436*

7,5x17,5x400 cm  W31442*
7,5x17,5x500 cm  W31447*

7,5x22,5x600 cm  W44484*

Fijnbezaagde palen

Onbehandeld

10x10x300 cm  W31440
10x10x400 cm  W31480

12x12x250 cm  1011331
12x12x300 cm  W31445
12x12x400 cm  W31450
12x12x500 cm  W31451

15x15x250 cm  W31453
15x15x300 cm  W31455
15x15x400 cm  W31460
15x15x500 cm  W31461
15x15x600 cm  1022422

20x20x300 cm  1017058
20x20x400 cm  W31470
20x20x500 cm  W31471

Groen geïmpregneerd

10x10x300 cm  W44440*
10x10x400 cm  W44480*

12x12x250 cm  W31485*
12x12x300 cm  W44445*
12x12x400 cm  W44450*
12x12x500 cm  W44451*

15x15x250 cm  W31488*
15x15x300 cm  W44455*
15x15x400 cm  W44460*
15x15x500 cm  W44461*
15x15x600 cm  1022423*

20x20x300 cm  W44465*
20x20x400 cm  W44470*
20x20x500 cm  W44471*

Fijnbezaagde planken

Onbehandeld

1,5x14x180 cm  W31995
1,5x14x300 cm  W31343

1,9x14,5x180 cm  W31344
1,9x19,5x180 cm  W31910

2,2x20x300 cm  W31415
2,2x20x400 cm  W31420
2,2x20x500 cm  W31422

2,5x25x400 cm  W31423
2,5x25x500 cm  W31424

3,2x20x300 cm  W31427
3,2x20x400 cm  1009215

Groen geïmpregneerd

1,5x14x180 cm  W44995*
1,5x14x300 cm  W44343*

1,9x14,5x180 cm  W44344*
1,9x19,5x180 cm  W44910*

2,2x20x300 cm  W44415*
2,2x20x400 cm  W44420*
2,2x20x500 cm  W44422*

2,5x25x400 cm  W44423*
2,5x25x500 cm  W44424*

3,2x20x300 cm  W44427*
3,2x20x400 cm  W44425*

Fijnbezaagde palen met 
inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als 
hoek of tussenstaander voor een 
tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | 
inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm 
in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander  W46057
Tussenstaander  W46056

Fijnbezaagde regels

Onbehandeld

4,5x7,5x250 cm  W31429
4,5x7,5x400 cm  W31430

Groen geïmpregneerd

4,5x7,5x250 cm  W31428*
4,5x7,5x400 cm  W44430*

Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld

1,9x12-25x250 cm  W31001
1,9x12-25x400 cm  W31004

Doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. 
speedboor Ø 22 mm chandeld

1016977

FIJNBEZAAGD DOUGLAS

W31455

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk 
groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken 
van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen 
kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

Al ons 
fijnbezaagd
douglashout

wordt behandeld 
met schimmel 

protectie!

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en 
kunnen niet geannuleerd worden.
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DOUGLAS TERRASPLANKEN
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Dubbelzijdig  
geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel 

Onbehandeld

2,4x13,8x300 cm  W31355
2,4x13,8x400 cm  1009208
2,4x13,8x500 cm  W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm  W44355*
2,4x13,8x400 cm  W44357*
2,4x13,8x500 cm  W50358*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm  W50355*
2,4x13,8x400 cm  W50357*
2,4x13,8x500 cm  W44358*

Enkelzijdig  
geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,8x14,5x300 cm  W31353
2,8x14,5x400 cm  W31354

Groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  W44353*
2,8x14,5x400 cm  W44354*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  W50353*
2,8x14,5x400 cm  W50354*

Enkelzijdig  
geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,8x17,5x300 cm  1041100
2,8x17,5x400 cm  1041103
2,8x17,5x500 cm  1041106

Groen geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm  1041101*
2,8x17,5x400 cm  1041104*
2,8x17,5x500 cm  1041107*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm  1041102*
2,8x17,5x400 cm  1041105*
2,8x17,5x500 cm  1041108*

Geschaafde/ 
fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 

Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm  1011329
2,8x19,5x400 cm  1009209
2,8x19,5x500 cm  1009210
2,8x24,5x400 cm  W31839

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm  W45840*
2,8x19,5x400 cm  W45845*
2,8x19,5x500 cm  W45850*
2,8x24,5x400 cm  W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm  W50840*
2,8x19,5x400 cm  W50845*
2,8x19,5x500 cm  W50850*
2,8x24,5x400 cm  W50839*

De ideale terrasschroef

• Strak uiterlijk
• Voorboren niet noodzakelijk
• Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
• Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik | 100 stuks

1021062

W31353

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd 
en kunnen niet geannuleerd worden.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk 
groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en 
er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.
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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 hout-
producten voor buiten én voor 

het renoveren van bestaand 
houtwerk zijn onze buitenbeits 

en impregneervloeistoffen.

Douglas en vuren, zwart gedompeld
Het gedompelde hout kan gaan indrogen (krimpen), waardoor het minder 
maatvast is. Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag 
en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal; mogelijk zijn er witte plekken 
te zien bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Ook is 
grijze uitslag mogelijk (dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk). 

Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

Douglas, zwart/grijs gespoten
Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, 
worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte 
verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. 
De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle 
weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers 
heeft u jaren plezier van uw beits.

ZWART EN GRIJS 
DOUGLAS EN VUREN
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Zweeds rabat douglas, 
zwart gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde 
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | 
zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm  W40698
1,1-2,7x19,5x400 cm  W40699
1,1-2,7x19,5x500 cm  W40701

Zweeds rabat douglas, 
grijs gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde 
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | 
grijs gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm  W40696
1,1-2,7x19,5x400 cm  W40697
1,1-2,7x19,5x500 cm  W40702

Zweeds rabat douglas, 
zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde 
fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm  1011334
1,1-2,7x19,5x400 cm  1017062
1,1-2,7x19,5x500 cm  1017063

1,1-2,1x19,3x300 cm  1046072
1,1-2,1x19,3x400 cm  1046073
1,1-2,1x19,3x500 cm  1046074

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm  W46059
1-2,1x16,5x400 cm  W46035
1-2,1x16,5x500 cm  W46038

Geschaafd triple profiel 
vuren, zwart

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm  1052649
2,2x14x400 cm 1052650

Fijnbezaagde plank 
douglas, zwart

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm  1011333
2,2x20x400 cm  W40650
2,2x20x500 cm  1017060
2,5x25x400 cm  W40657
2,5x25x500 cm  W46424

Zweeds rabat vuren,  
zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde 
fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | 
zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm  1040370
1,1-2,7x19,5x400 cm  1040373
1,1-2,7x19,5x500 cm  1040376
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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, hout-
rot, 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

1011334

TIP
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HARDHOUT

Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd 
en zal daarom stabiel blijven en
niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm  1000208

Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 
cm | fijn profiel

50x50 cm  931850
100x100 cm  931851

Fijnbezaagde  
beschoeiïngsplank

2x20x250 cm  1045718
2x20x300 cm  W14975
2x20x400 cm  W14976

Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm  
| Azobe | duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm  W14603
3x20x250 cm  W14604
3x20x300 cm  W14602

Geschaafde  
damwandregel

4,5x6,8x200 cm  W14297

Startblokhutprofiel

2,7x6,5x300 cm  1013433
2,7x6,5x400 cm  1013434

Geschaafde palen

4 zijden glad | met diamantkop | 
Azobe | duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm W14450 
14x14x300 cm 1038856

Geschaafde regels

4 zijden glad | Azobe | 
duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x300 cm  W14041
4,5x7x350 cm  W14063
4,5x7x400 cm  W14065

4,5x9x300 cm  W14179
4,5x9x350 cm  W14067
4,5x9x400 cm  W14069

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

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

zonder punt

Geschaafde plank

Met V-groeven

1,5x14,5x180 cm  W14009
1,5x14,5x395 cm  W14023

Zonder V-groef

1,6x9x180 cm  W14010

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm  W14950
2,1x14,5x305 cm  W14952
2,1x14,5x365 cm  W14954
2,1x14,5x395 cm  W14955
2,1x14,5x425 cm  W14956
2,1x14,5x455 cm  W14957

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm  W14960
2,5x14,5x305 cm  W14962
2,5x14,5x365 cm  W14964
2,5x14,5x395 cm  W14965
2,5x14,5x425 cm  W14966
2,5x14,5x455 cm  W14967

Dekdeel

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm  W14970
2,8x19x305 cm  W14971
2,8x19x365 cm  W14972
2,8x19x545 cm  W14973

terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. 
terrasplanken 
25-28 mm dik,

100 stuks

1021062
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Bij hardhouten artikelen met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden.
Hardhout kan ‘bloeden’. Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.
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THERMOVISION® AYOUS

Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 
4 stuks

1,8x9x245 cm  1050413
1,8x9x305 cm  1050414

Geschaafde lat

Thermisch gemodificeerd | pak à 
8 stuks

1,8x4,2x245 cm  1050415
1,8x4,2x305 cm  1050416

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch 
gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x245 cm   1050407
2x14x305 cm   1050408

Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch 
gemodificeerd | pak à 5 stuks

1,4x14,5x245 cm  1050409
1,4x14,5x305 cm  1050410

Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 
4 stuks

1,8x13,5x245 cm  1050411
1,8x13,5x305 cm  1050412

Thermisch gemodificeerd hout
Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd 
proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte 
is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en krijgt het hout een mooie, egale kleur! 
Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. 
Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

De voordelen op een rij:

TIP

•  Strakke uitstraling
•  Geen noesten of kwasten
•  Egale kleur (vergrijst mooi)

•  Gemakkelijk te monteren
•  Licht in gewicht 
    (s.g. circa 320 kg/m3)

•  Zeer stabiel en vormvast

•  Milieuvriendelijk
•  Zeer lange levensduur
•  Vrij van chemicaliën 

Ronde kastanje palen

Tamme kastanjehout | geschild

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

KASTANJE 
PALEN
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W20015

1050407
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Wat is co-extrusie? 
Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het 
normale composiet een extra kunststof laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

De voordelen van co-extrusie composiet
•  Het neemt geen water op

•  Minimale verkleuring

•  Het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling geven de dekdelen een natuurlijke uitstraling

•  Het extra co-extrusielaagje rondom zorgt ervoor dat vuil nagenoeg niet kan intrekken en dat de dekdelen 

    ook heel eenvoudig schoon te maken zijn

•  Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties

•  Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie 

    een garantie van 15 jaar worden gegeven

COMPOSIET DEKDELEN
MET CO-EXTRUSIE

Composiet dekdelen met 
co-extrusie, zwart

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23496

Massief composiet  
dekdeel antraciet, breed

2,2x25x420 cm

W23670

Composiet dekdelen met 
co-extrusie, grijs

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23506

Massief composiet  
dekdeel antraciet, smal

2,2x14,5x420 cm

W23665

Composiet dekdelen met 
co-extrusie, bruin

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23501
28
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Door de ronde kamers 
in het composiet zijn de 

dekdelen met co-extrusie 
nóg sterker dan het

traditionele composiet 
met de rechthoekige 

kamers!

MASSIEF COMPOSIET

Voordelen:
Zeer sterk en solide. Ideaal om 

ronde vormen te creëren.
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COMPOSIET DEKDELEN
ACCESSOIRES T.B.V.
COMPOSIET DEKDELEN

Composiet afdeklat

0,8x6,3x300 cm

Antraciet  1003441
Grijs  W23553
Bruin  W23552

Composiet dekdeel,  
antraciet

2,3x14,5x300 cm  W23450
2,3x14,5x420 cm  W23465

2,3x25x300 cm  W23480
2,3x25x420 cm  W23495

Composiet dekdeel, grijs

2,3x14,5x300 cm  W23460
2,3x14,5x420 cm  W23475

2,3x25x300 cm  W23490
2,3x25x420 cm  W23505

Composiet dekdeel, bruin

2,3x14,5x300 cm  W23455
2,3x14,5x420 cm  W23470

2,3x25x300 cm  W23485
2,3x25x420 cm  W23500
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2,3x14,5 cm

2,3x25 cm

30

Hoogwaardig alternatief
Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor ca. 60% uit houtvezels, 
waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen 
voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar 
wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

De voordelen
•  Eigentijdse kleuren*

•  Vlonderplanken leverbaar t/m 25 cm breedte

•  Geen noesten, scheuren of splinters

•  Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

•  2-zijdig toepasbaar

•  Onderhoudsvriendelijk

•  Duurzaam en volledig recyclebaar

•  Minimale levensduur 10 jaar

Het geschuurde
oppervlak zorgt 
voor een blijvend

stroef en mat
terras.

W23480

Composiet hoekprofiel

4x4x300 cm

Antraciet  1001353
Grijs  W23525
Bruin  W23520

Clip

T.b.v. composiet dekdelen | incl. 
schroeven | RVS

Tussenclips, 100 stuks  W23545
Eindclips, 25 stuks W23550

Aluminium overgangsprofiel

4x1,8x300 cm | antraciet       W23535

Aluminium hoekprofiel

4x4x300 cm | antraciet  W23530

Composiet onderregel

5x4x300 cm 1001351

Aluminium onderprofiel

4x2,2x300 cm | t.b.v. overgangs- 
en/of hoekprofielen  W23540
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ALUMINIUM
TERRASMONTAGESYSTEEM

De voordelen op een rij
•  Minimaal 50% tijdsbesparing op montage

•  Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger

•  Voorboren niet nodig

•  Blinde bevestiging

•  Rechte onderliggers

•  Eenvoudige montage; weinig handelingen

•  Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast

•  100% recyclebaar

•  Zwart gecoate onderligger ook voor gebruik andere 

    type vlonderplanken
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Aluminium onderregel

3,5x2,5x400 cm | zwart gecoat | hart-op-
hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. 
composiet vlonderplanken

W23595

Bevestigingsplaat

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de 
onderregels aan de ondergrond | 25 stuks  

1022426

Clip eind/begin

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank 
| 20 stuks

W23598

Clip standaard

T.b.v. het monteren van dekdelen
met sponning | 100 stuks 

W23596

Koppelstuk

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de 
aluminium onderregels | 10 stuks

W23597

Rubber tegel

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen 
onder de onderregels, o.a. voor betere 
afwatering, geluidsreductie op harde 
ondergrond en eventuele bescherming 
van dakleer | 10 stuks

W23599

Is ondersteboven en met schroeven
ook te gebruiken als onderregel voor

dekdelen zonder sponning.

Zie pagina 28
voor bijpassende

composiet
dekdelen

W23496

32
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RAMEN EN DEUREN
Eén of meerdere ramen in uw tuinverblijf? Dat kan! Naast dat het zorgt voor natuurlijk 
licht, kunt u er met te openen ramen ook voor zorgen dat uw tuinverblijf kan ‘luchten’.
Kies de ramen en deuren die bij u passen en maak uw tuinverblijf compleet.

Pagina 46

Pagina 47

Vuren ramen en deuren Pagina 36

Pagina 42

Pagina 41
Redvision ramen 
en deuren

Douglas ramen en deuren

Douglas ramen en deuren
van zware kwaliteit

Hardhouten deuren 
van zware kwaliteit

34

Voorbeeld draairichting enkele deuren
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Linksdraaiend Rechtsdraaiend
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Vuren dubbel uitzetraam (dubbelglas)

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm | inbouwmaat 
(bxh) 107x114 cm | raamdikte 68 mm | dubbelglas 
4/6/4 | onbehandeld

1019052

Vuren uitzetraam 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x63,8 cm | raamdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  533479
Groen geïmpregneerd       1002440*

Vuren vast raam, blank glas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm | inbouwmaat (bxh) 
66,2x37,3 cm | raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  533493
Groen geïmpregneerd       1004221*

Vuren dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 
136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | 
onbehandeld

1045649

Vuren draai-kiepraam (dubbelglas)

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm | inbouwmaat 
(bxh) 79,4x113,9 cm | raamdikte 68 mm | dubbelglas 
4/6/4 | onbehandeld

1019051

Vuren vast raam, melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm | inbouwmaat (bxh) 
66,2x37,3 cm | raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  1004223
Groen geïmpregneerd       1004224*

VUREN RAMEN EN DEUREN
Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | 
toe te passen op al onze deuren | bestaat uit 1 
horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld  1011382
Groen geïmpregneerd       1020592*

Vuren stelkozijn t.b.v. raam

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | 
toe te passen op al onze ramen | bestaat uit 2 
horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld  1011383
Groen geïmpregneerd       W88423*
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Alle ramen zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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Vuren enkele deur 1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 
47 mm | dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 
5-punts sluiting | onbehandeld

Linksdraaiend  1019045
Rechtsdraaiend  1019046

Vuren dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurbreedte 77,7 cm | deurdikte 
47 mm | dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 
5-punts sluiting | onbehandeld

1019047

Vuren enkele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 
34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend  1024045
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1024046

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1024049*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1024050*

Vuren enkele deur 4-ruits,  
melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 
34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023901
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023902

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023930*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023931*

Vuren dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  1023900
Groen geïmpregneerd  1023929

Vuren dubbele deur 4-ruits,  
melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  1023899
Groen geïmpregneerd  1023928

Inclusief
losse roedes

Inclusief
losse roedes

Alle vuren deuren
zijn voorzien van 

rubberen tochtstrips, 
luxe verzinkte hengen, 

een hoogwaardig 
klinkset, SKG slotkast 

en cilinderslot.

Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 
34 mm 

Onbehandeld, linksdraaiend  1023907
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023908

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023936*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023937*

Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 
40 mm | opdekdeur met 5-punts sluiting | 
onbehandeld

Linksdraaiend  1019048
Rechtsdraaiend  1019049

Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurbreedte 76,2 cm | deurdikte 
40 mm | opdekdeur met 5-punts sluiting | 
onbehandeld

1019050

Vuren enkele deur 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 
34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023903
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023904

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023932*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023933*

Vuren enkele deur 6-ruits, 
extra breed

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
106,9x196,6 cm | deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 
34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023905
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023906

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023934*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023935*

Vuren enkele deur, extra breed

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
106,9x196,6 cm | deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 
34 mm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023909
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023910

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023938*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023939*

OP=OP

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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Vuren enkele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | 
deurbreedte 74,6 cm | onbehandeld | incl. 
deurbeslag

Linksdraaiend 1045635
Rechtsdraaiend 1045637

Vuren dubbele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 
mm | deurbreedte 76,3 cm | onbehandeld | incl. 
deurbeslag

1045660

Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 
cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

1045639

Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 
cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Linksdraaiend 1045632
Rechtsdraaiend 1045630

Vuren enkele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 
cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Linksdraaiend 1045645
Rechtsdraaiend 1045642

Vuren dubbele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 
cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

1045647

REDVISION RAMEN EN DEUREN

Redvision enkele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | 
deurbreedte 74,6 cm | Redvision geïmpregneerd | 
incl. deurbeslag

Linksdraaiend 1045888
Rechtsdraaiend 1045889

Redvision dubbele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm 
| deurbreedte 76,3 cm | Redvision geïmpregneerd | 
incl. deurbeslag

1045895

Redvision dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 
cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

1045890

Redvision enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 
cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Linksdraaiend 1045887
Rechtsdraaiend 1045886

Redvision enkele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 
cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Linksdraaiend 1045892
Rechtsdraaiend 1045891

Redvision dubbele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 
cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

1045893
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Redvision dubbel 
uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm 
| inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 
cm | raamdikte 40 mm | 
glasdikte 4 mm | Redvision 
geïmpregneerd            1045894

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.
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DOUGLAS RAMEN EN DEUREN

42

1022324

1023890
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Douglas uitzetraam 9-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x136,3 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x129,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm 

Onbehandeld  1022324
Kleurloos geïmpregneerd   1020451*
Groen geïmpregneerd       1001889*

Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam |  
bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale  
profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld  1008354
Kleurloos geïmpregneerd  1020465*
Groen geïmpregneerd       1008355*

Douglas vast raam met melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x39 cm | inbouwmaat (bxh) 
66,2x32,5 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm 

Onbehandeld  1004403
Kleurloos geïmpregneerd   1020436*
Groen geïmpregneerd      1004404*

Douglas uitzetraam 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x63,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  1022323
Kleurloos geïmpregneerd  1020446*
Groen geïmpregneerd       1001888*

Douglas dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 
136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld  1022322
Kleurloos geïmpregneerd   1020456*
Groen geïmpregneerd       1004398*

Douglas zijlicht

Buitenmaat (bxh) 51,5x155 cm | inbouwmaat (bxh) 
45x150 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | 
zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

Onbehandeld  1001879 
Kleurloos geïmpregneerd  1020441*
Groen geïmpregneerd       1001880*

Alle ramen zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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Douglas enkele deur 4-ruits  
met melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | 
deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023886
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023887

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1024085*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1024086*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend       1023915*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend      1023916*

Douglas enkele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |  
deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023888
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023889

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1024087*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend 1024088*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023917*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend    1023918*

Douglas dubbele deur 4-ruits  
met melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm 
| deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld  1023882
Kleurloos geïmpregneerd  1024286*
Groen geïmpregneerd   1024111*

Douglas dubbele deur met  
zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm 
| deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld  1023879
Kleurloos geïmpregneerd  1024081*
Groen geïmpregneerd   1023880*

Douglas enkele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm 
| deurbreedte 74,6 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld, linksdraaiend  1023890
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023891

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1024089*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend 1024090*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023919*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend    1023920*

Douglas dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm 
| deurbreedte 76,3 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld  1023883
Kleurloos geïmpregneerd  1024082*
Groen geïmpregneerd   1023912*

Douglas dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 
76,3 cm

Onbehandeld  1023884
Onbehandeld, zwart beslag  1034369
Kleurloos geïmpregneerd  1024083*
Groen geïmpregneerd  1023913*

Douglas enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 
84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023892
Onbehandeld, linksdraaiend, zwart beslag 1034367
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023893
Onbehandeld, rechtsdraaiend, zwart beslag 1034368

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1024091*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend 1024092*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend     1023921*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend  1023922*

Douglas enkele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023894
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023895

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1024093*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend1024094*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend      1023923*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend      1023924*

Douglas stelkozijn

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur | bestaat 
uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm

Onbehandeld  1008351
Kleurloos geïmpregneerd  1020430*
Groen geïmpregneerd  1008352*

Douglas dubbele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 
250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm

Onbehandeld  1023885
Kleurloos geïmpregneerd  1024084*
Groen geïmpregneerd   1023914*

Douglas enkele deur extra  
breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 110x214,5 cm | inbouwmaat (bxh) 
105x210 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 95 cm

Onbehandeld, linksdraaiend  1023979
Onbehandeld, rechtsdraaiend  1023980

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend 1023981*
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend 1023982*

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend      1023983*
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend      1023984*

Zorgt voor een 
mooie aansluiting van 
een deur op een wand 

met Zweeds rabat. 
Toe te passen op al 

onze deuren.

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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Alle douglas deuren
zijn voorzien van 

rubberen tochtstrips, 
luxe verzinkte hengen, 

een hoogwaardig 
klinkset, SKG slotkast 

en cilinderslot.
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DOUGLAS RAMEN EN DEUREN
VAN ZWARE KWALITEIT

Douglas zijlicht Prestige

Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm | inbouwmaat 
(bxh) 131,9x43,4 cm | raamdikte 69 mm | met 
dubbelglas | onbehandeld 

1017098

Douglas enkele deur 6-ruits Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
104x217 cm | deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 
cm | met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

Linksdraaiend  1023897
Rechtsdraaiend  1023898

Douglas vast raam Prestige

Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm | inbouwmaat (bxh) 
61,4x59,9 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas | 
onbehandeld 

1017097

Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm | inbouwmaat (bxh) 
107x114 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas en 
rubberen tochtstrips | onbehandeld 

1019053

Douglas draai/kiepraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm | inbouwmaat (bxh) 
79,4x113,9 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas 
en rubberen tochtstrips | onbehandeld 

1017099

Douglas dubbele deur 6-ruits Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
197,5x217 cm | deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 
cm | met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

1023896
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HARDHOUTEN DEUREN
VAN ZWARE KWALITEIT

Hardhouten enkele 1-ruits deur 
Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
103x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 
cm | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | grijs 
gegrond

Linksdraaiend  1017092
Rechtsdraaiend  1017093

Hardhouten dubbele 1-ruits deur 
Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
197x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 
cm (2x) | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | 
grijs gegrond

1017095

Hardhouten dubbele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
197x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 
cm (x2) | met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

1017096

Hardhouten enkele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 
103x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 
cm | met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

Linksdraaiend  1017090
Rechtsdraaiend  1017091

Alle douglas deuren 
van zware kwaliteit

zijn voorzien van 
rubberen tochtstrips, 

hoogwaardig RVS 
kogelscharnieren, luxe 
verzinkte hengen, een 
hoogwaardig klinkset, 

SKG slotkast en 
cilinderslot.

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.

Let op: de hardhouten deuren hebben 
een grondlaag en zijn niet afgelakt. 
Voor een goed behoud van de deur 

dient deze voor of direct na plaatsing 
afgelakt te worden.

Beits altijd beide zijden van een deur 
om kromtrekken te voorkomen.
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Steunwiel t.b.v. houten 
poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074

Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm

W19018

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

Ventilatierooster

Voor het ventileren van de 
blokhut | aluminium | 2 stuks

679337

DHZ shutter framewerk

Shutter framewerk met draai-
bare lamellen | excl. planken en 
schroeven | 2 stuks RVS rails van
165 cm lang | t.b.v. 14 planken

W56000

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. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 
cm met doorgeboorde gaten.

Geel verzinkt  W19101
RVS  W19102
Zwart gepoedercoat W19103

Douglas doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. 
speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977

ACCESSOIRES
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SCHROEVEN

Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks | 
zwart gepoedercoat | t.b.v. het
vastschroeven van zwarte planken 
en schermen

W19081

Terrasschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks | 
torx schroef | wordt geleverd met 
bijpassende bit | edelstaal gehard, 
dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v. 
terrasplanken 25-28 mm dik

1021062

Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje |
geel verzinkt

8x100 mm T40  W25098
8x200 mm T40  W19033

RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm  W19021
5x60 mm  W19022

Unibeslagset

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

Geel verzinkt  W19024
RVS  W19050
Zwart gepoedercoat W19035
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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

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
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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

POORTFRAMES

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
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Postsaver vaste maat

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of 
ronde palen 12 cm | 10 stuks

W08485

Postsaver universeel

T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm 
of ronde palen 15-18 cm | per stuk

1050362

Postsaver wrap & tack 
(op rol)

5 meter

W08488

POSTSAVER

Voorkom paalrot met de Postsaver
Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal 
nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en 
verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.

3

1

2

Stap 2
Gebruik een gasbrander om de 
Postsaver om de paal te krimpen. 
Houd de vlam op 30 - 40 cm 
afstand voor een goede hechting 
met het hout.

Stap 3
Pas voor gevlakte palen een natte 
verfroller op de Postsaver toe 
meteen na het verhitten van het 
product. 

Stap 1
Positioneer de Postsaver om 
de paal en laat hem 5 cm 
bovengronds uitsteken. a
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TIP

ALLES VOOR UW DAK

Aluminium daktrimset 
hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, 
trimmen, bevestigingsmaterialen 
en handleiding

350x350 cm  1005856
505x350 cm  1005855
605x450 cm  1005854
905x450 cm  1005853
1250x600 cm  1013068
1500x600 cm  1013069

Aluminium daktrimset 
met ronde kraal 2,6 cm 
t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, 
trimmen, bevestigingsmaterialen 
en handleiding

350x350 cm  1016898
505x350 cm  1016899
605x450 cm  1016900
905x450 cm  1016901
1250x600 cm  1016896
1500x600 cm  1016897

Shingles

Per pak van 3 m2 shingles | excl. 
asfaltnagels

Groen  693258
Grijs  693401
Rood  693302
Zwart  693357

Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm | 275 cm lang | incl. 
2 klemmen, 2 bochten en 
bevestigingsmaterialen

PVC uitvoering  1012848
Verzinkte uitvoering  1012847
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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, hout-
rot, 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

52
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BETONPOEREN EN FUNDAMENTBALKEN

Betonpoer M, antraciet

15x15x60 cm | schroefdraad M20

1020486

Betonpoer XL, antraciet

22x22x40 cm | schroefdraad M20

1058236

Betonpoer L, antraciet

18x18x50 cm | schroefdraad M20

1001204

Betontegel, antraciet

18x18x10 cm | schroefdraad M20

1001205

Betonpoer L, antraciet

18x18x50 cm | taps | bovenzijde 
15x15 cm | schroefdraad M16

1007874

Betonpoer L, grijs

18x18x50 cm | taps | bovenzijde 
15x15 cm | schroefdraad M16

1007875

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

Vloerpaalhouder

Verstelbaar | incl. verzinkte 
verstelbare plaat 10x10 cm | 
met 2 losse moeren M16

1001207

Balkdrager

16x16 cm | met een simpele 
draaibeweging verstelbaar in 
hoogte 3,5-7 cm

1040923

Balkdrager

16x16 cm | met een simpele 
draaibeweging verstelbaar in 
hoogte 6,6-14,5 cm

1050360

Fundamentbalk

4x8,5x300 cm | hardhout | de balk 
is gevingerlast en verlijmd en zal 
daarom stabiel blijven en niet snel 
kromtrekken

1000208

Fundamentbalk

4x7,5x300 cm | composiet

1015950

Startblokhutprofiel

Hardhout

2,7x6,5x300 cm  1013433
2,7x6,5x400 cm  1013434

Fundamentbalk

4,5x9x300 cm | grenen | groen 
geïmpregneerd

651029
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LED spot tuinlantaarn

LED spot (3 watt, 205 lumen) | incl. 
verlengkabel van 5 meter

1026960

Transformator  
tuinlantaarn

Sluit 1 tot 3 LED spots aan op de 
transformator | incl. verlengkabel 
van 7 meter

1022884

Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø35 mm, boor 
Ø12x200 mm, en handleiding t.b.v. 
led in tuinlantaarn

1024247

Douglas tuinlantaarn

12x12x150 cm | let op: compleet 
bewerkt incl. kabelgoot | excl. gat 
voor LED spot, LED spot en trans-
formator; deze zijn los te bestellen. 
Zo kunt u ook uw eigen systeem op 
de tuinlantaarn aansluiten

W12948

56

Accessoires t.b.v.  
inbouwspots

Verlengkabel 5 m 1015916
t.b.v. spots

Wandbox  1017251
(t.b.v. wegwerken van 
trafo en snoeren) 

Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & 
afstandbediening | alle spotjes zijn 
standaard voorzien van 5 m kabel

Aluminium
Spots, set 6 stuks  1041604
Spots, set 8 stuks  1041605
Spots, set 10 stuks  1041606
Spots, set 12 stuks  1041607

Zwart
Spots, set 6 stuks  1041600
Spots, set 8 stuks  1041601
Spots, set 10 stuks  1041602
Spots, set 12 stuks  1041603

Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor 
Ø12x200 mm en handleiding t.b.v. 
inbouwspots

1022401
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Tip: om de levensduur te verlengen 
adviseren wij om gebruik te maken van 

de postsaver op pagina 53. 

Let op: bestel bij iedere 3 spots een 
transformator en een speedboor Ø35 
om de LED spot in de tuinlantaarn te 

kunnen monteren.

VERLICHTING
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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 kan in
alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Kromtrekken deuren en ramen
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 
ongevaarlijk 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 m.b.v. 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 van deuren en ramen
De ramen en 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 ramen en 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 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
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Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen
Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten

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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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 zacht-
hout 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 en 
er kan een minimale afname gelden.
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