
COMPOSIET

De laatste jaren zien we steeds vaker natuurlijke materialen terugkomen in het interieur. Materialen zoals hout, rotan en 

bamboe zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze inrichting. Ook buiten maken natuurlijke materialen een duidelijke 

opmars. Maar wat te doen als je wel een natuurlijke uitstraling wilt, maar niet het onderhoud dat daar veelal bij komt kijken? 

Een houten vlonder of schutting is bijvoorbeeld heel mooi om te zien, maar je hebt er wel werk mee. Schoonmaken, schuren 

en beitsen kost veel tijd, kostbare tijd die je wellicht veel liever aan andere dingen besteedt. In zo’n geval is composiet een 

heel goed alternatief. 

Composiet is een geperst materiaal dat de voordelen van hout en kunststof combineert. Het biedt de warme, natuurlijke 

uitstraling van hout, zonder het daarbij behorende onderhoud. Composiet is meer dan alleen mooi en veilig, het is ook een 

duurzame oplossing. Kies je voor een vlonder of schutting van composiet, dan kies je voor een lange-termijnoplossing. 

Composiet vergrijst niet en blijft jarenlang mooi van kleur. Door de toevoeging van kunststof vervormen de planken niet. 

Kromgetrokken planken behoren daarmee tot het verleden. Niet voor niets wordt composiet vaak met een jarenlange 

garantie geleverd. 

Composiet is verkrijgbaar met holle kamers en als massieve plank voor een extra lange levensduur. Het assortiment omvat 

verschillende kleuren, motieven en afmetingen, passend bij ieder type tuin. Een goede verwerking van composiet is cruciaal 

voor de levensduur. Zorg er dus voor dat je (of je vakman) altijd de verwerkingsvoorschriften hanteert. Al met al biedt 

composiet tal van voordelen voor elke tuin. 
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Composiet is een geperst 

materiaal dat de voordelen 

van hout en kunststof 

combineert



TuinVisie catalogus 2021 231

Millboard Brushed basalt



RVS-clip
209270 100 st. 42,95 / ds.

WPC onderregels Antraciet
209272 5x4x300 cm 14,50 / st.

RVS-eindclip
209269 25 st. 10,50 / ds.

Hoekprofiel Antraciet
209264 4x4x300 cm 8,25 / st. 

Hoekprofiel Bruin
209265 4x4x300 cm 8,25 / st.

Hoekprofiel Lichtgrijs
209266 4x4x300 cm 9,50 / st.

Alu-overgangsprofiel
209267 4x1,8x300 cm 15,75 / st. 
 Aluminium

WPC dekdeel Antraciet
209512 2,3x14,5x300 cm 21,95 / st.

209258 2,3x14,5x420 cm 30,50 / st.

209513 2,3x25x300 cm 36,75 / st.

209261 2,3x25x420 cm 51,50 / st.

WPC dekdeel Bruin
209514 2,3x14,5x300 cm 21,95 / st.

209259 2,3x14,5x420 cm 30,50 / st.

209515 2,3x25x300 cm 36,75 / st.

209262 2,3x25x420 cm 51,50 / st.

WPC dekdeel Lichtgrijs
209516 2,3x14,5x300 cm 26,50 / st.

209260 2,3x14,5x420 cm 37,50 / st.

209517 2,3x25x300 cm 44,95 / st.

209263 2,3x25x420 cm 62,95 / st.

Alu-rail t.b.v. hoek- & onderprofiel
209268 4x2,2x300 cm 18,75 / st. 
 Aluminium

WPC COMPOSIET BASIC
Deze WPC-dekdelen combineren twee totaal verschillende uitstralingen in één product. De dekdelen zijn namelijk 

tweezijdig te gebruiken. De vlakke kant geeft een strakke uitstraling aan je tuin, terwijl de zijde met groeven het 

traditionele beeld van houten vlonders nabootst. De planken zijn eenvoudig te monteren, volledig recyclebaar en 

hebben een lange levensduur. Door de twee verschillende breedtes te combineren kun je een uniek effect creëren.
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De WPC-dekdelen zijn tweezijdig 

te gebruiken: de vlakke kant geeft 

een strakke uitstraling aan je 

tuin, terwijl de zijde met groeven 

het traditionele beeld van houten 

vlonders nabootst
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Met WPC Composiet Pro bieden we prachtige dekdelen met diverse motieven: van natuurgetrouw houtmotief tot  

een versie met modern lijnenspel. De WPC Composiet Pro planken zijn voorzien van holle of ronde kamers.

WPC dekdeel Multicolor brown
211585 2,5x14,5x395 cm 33,75 / st.

WPC dekdeel Multicolor brown
211588 2,5x25x395 cm 65,95 / st.

WPC dekdeel Dark grey
211584 2,5x14,5x395 cm 33,75 / st.

WPC dekdeel Dark grey
211587 2,5x25x395 cm 60,50 / st.

Montageclips Antraciet
204358 Montageclip 19,50 / ds. 
 kunststof (50 st.)

WPC dekdeel Multicolor grey
211586 2,5x14,5x395 cm 33,75 / st.

WPC dekdeel Multicolor grey
211589 2,5x25x395 cm 66,95 / st.

WPC COMPOSIET PRO
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De WPC Composiet Pro planken zijn 

voorzien van holle of ronde kamers 

en hebben diverse motieven



Co-Decking dekdelen massief 
Light
211528 2,3x21x400 cm 107,95 / st.

Co-Decking dekdelen ronde kamers 
Donkergrijs
211524 2,3x13,8x400 cm 45,95 / st.

Co-Decking dekdelen ronde kamers 
Light
211525 2,3x13,8x400 cm 52,50 / st.

Co-Decking dekdelen ronde kamers 
Brown
211526 2,3x13,8x400 cm 45,95 / st.

Co-Decking dekdelen massief 
Donkergrijs
211529 2,3x21x400 cm 94,25 / st.

Co-Decking dekdelen massief 
Brown
211527 2,3x21x400 cm 94,25 / st.

Montageclips Antraciet
204358 Montageclip 19,50 / ds. 
 kunststof (50 st.)
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Co-Decking biedt dekdelen in meerdere kleuren, verkrijgbaar met holle kamers en als massieve plank, voor een nog 

langere levensduur. De planken zijn verkrijgbaar in breedtes van 13,8 en 21 centimeter.

CO-DECKING

COMPOSIET
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Co-Decking dekdelen zijn 

verkrijgbaar met holle kamers 

en als massieve plank



Co-Decking Teak
610678 2,3x21x400 cm 107,95 / st.

Co-Decking Vintage Graphite
610679 2,3x21x400 cm 107,95 / st.

Co-Decking Vintage Wengé
610680 2,3x21x400 cm 107,95 / st.

Co-Decking begin / eindclip
208586 30 clips + schroef 35,75 / ds.

Co-Decking clips t.b.v. houten constructie
213579 90 clips + schroef 47,50 / ds.

Co-Decking Vintage Lunar grey
610681 2,3x21x400 cm 107,95 / st.

TuinVisie catalogus 2021238

CO-DECKING

COMPOSIET



TuinVisie catalogus 2021 239

De Co-Decking dekdelen 

hebben een breedte van  

21 centimeter



EPDM afstandband  
i.c.m. Alu ligger 20 m¹
209220  29,75 / rol

Fiberon-terrasplanken zijn planken van massief composiet. Dit maakt het product een uiterst duurzaam en natuur-

vriendelijk alternatief voor hout. Niet voor niets wordt Fiberon Pro-Tect Plus geleverd met een residentiële garantie 

van 25 jaar. Uiteraard zijn ook de benodigde accessoires verkrijgbaar.

Fiberon Pro-Tect Plus Latte
208584 2,4x13,6x366 cm 69,95 / st.

Fiberon Symmetry Warm sienna
212986 2,4x13,6x366 cm 84,75 / st.

Aluminium onderligger Antraciet
209218 3x5x400 cm 36,50 / st.

Fiberon Pro-Tect Plus Earl grey
209215 2,4x13,6x366 cm 69,95 / st.

Fiberon clips 24 mm  
t.b.v. Pro-Tect Plus
207959 90 clips  65,95 / ds.

Angelim Vermelho regel
207173 4,5x7x250 cm 18,50 / st.

207174 4,5x7x300 cm 21,95 / st.

207175 4,5x7x400 cm 29,50 / st.

210675 4,5x7x450 cm 32,95 / st.

Fiberon begin-/eindclip
208586 30 clips 33,95 / ds.

Fiberon Pro-Tect Plus is ook leverbaar in een lengte van 488 cm
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Fiberon-terrasplanken zijn uiterst 

duurzaam en een natuurvriendelijk 

alternatief voor hout



Coppered oak - Bruin 
213524 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213542 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213550 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Golden oak - Naturel
213525 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213543 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213551 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Jarrah - Kastanje
213526 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213544 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213552 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Limed oak - Zandwit
213527 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213545 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213553 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Smoked oak - Grijs
213528 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213546 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213554 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Brushed basalt - Basalt
213523 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213541 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213549 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

MILLBOARD
Millboard-dekdelen zijn houtvrije composiet vlonderplanken met de natuurlijke charme van hout. Millboard is daarom 

hét alternatief voor hardhout met veel voordelen: het is kleurvast, duurzaam, biedt antislip en heeft een ‘lost head’-

effect waardoor schroefkoppen minder zichtbaar zijn. Naast het gebruik als vlonderplank kun je er terrassen en 

bruggetjes mee aanleggen. Deze unieke planken hebben een lange levensduur waardoor je er veel plezier in je tuin 

aan zult beleven.
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Millboard is hét alternatief voor 

hardhout met veel voordelen: het is 

kleurvast, duurzaam, biedt antislip 

en heeft een ‘lost head’-effect
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Burnt cedar - Verkoold
213529 3,2x17,6x360 cm 135,50 / st.

213548 Kantplank 135,50 / st. 
 3,2x15x320 cm

213556 Afwerkplank 105,95 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Embered - Oud verkoold
213532 3,2x20x360 cm 156,50 / st.

213548 Kantplank 135,50 / st. 
 3,2x15x320 cm

213556 Afwerkplank 105,95 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Driftwood - Oud grijs
213530 3,2x20x360 cm 142,95 / st.

213546 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213554 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Vintage - Oud bruin
213531 3,2x20x360 cm 142,95 / st.

213547 Kantplank 124,95 / st. 
 3,2x15x320 cm

213555 Afwerkplank 95,75 / st. 
 1,6x14,6x320 cm

Durafix RVS schroeven
213565 4,5x35 mm 100 stuks  20,95 / ds.

213566 4,5x50 mm 250 stuks 64,50 / ds.

213567 4,5x60 mm 250 stuks  67,75 / ds.

213568 Multispacer 3-6 mm per 10 stuks  31,50 / zak

 
Verf 500 ml

213533 Brushed basalt Basalt  51,50 / st.

213535 Coppered oak Bruin  51,50 / st.

213536 Golden oak Naturel  51,50 / st.

213537 Jarrah Kastanje  51,50 / st.

213538 Limed oak Zandwit  51,50 / st.

213540 Smoked + Driftwood (Oud) grijs  51,50 / st.

213539 Vintage Oud bruin  51,50 / st.

213534 Burnt cedar + Embered (Oud) verkoold  51,50 / st.

MILLBOARD
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Millboard-planken hebben een 

lange levensduur, waardoor 

jarenlang plezier gegarandeerd is
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Naast composiet vlonderplanken biedt TuinVisie ook een assortiment composiet schuttingen. Deze schuttingen 

zijn net als de composiet vlonderplanken onderhoudsarm en hebben een lange levensduur.

De dekdelen zijn niet alleen toepasbaar als schutting, je kunt ze tevens toepassen als gevelbekleding. 

Co-Decking scherm Light
212604 183x176 cm 319,00 / st.

Co-Decking scherm Donkergrijs
212603 183x176 cm 319,00 / st.

Co-Decking paal t.b.v. scherm 
Antraciet
212606 10x10x250 cm 134,95 / st. 
te gebruiken als hoek-, eind- en  
tussenpaal

Weo Gardenwall Teak
610122 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

Weo Gardenwall Ipé
610675 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

Weo Gardenwall Light grey
610676 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

Weo Gardenwall Dark grey
610677 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

WPC Gardenwall siding
610685 12,1x2,5x300 cm 47,50 / st. 
 Teak

Clips t.b.v. Gardenwall
212673 250 st. 89,95 / ds. 
  
 

WPC Gardenwall siding
213581 14,2x1,3x400 cm 46,95 / st. 
 Vintage black

Co-Decking scherm Brown
212605 183x176 cm 319,00 / st.
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Composiet schuttingen zijn 

onderhoudsarm en hebben 

een lange levensduur



TUINHOUT

Vlonders, tuinhuizen, schuttingen en pergola’s: hout kun je terug laten komen in allerlei aspecten van de tuin. Hout geeft je 

tuin een natuurlijke uitstraling en gaat mooi op in de rest van de tuin. Er zijn veel verschillende houten producten leverbaar 

als kant-en-klaar product. TuinVisie biedt een scala aan mogelijkheden. Schuttingen, tuinhuizen, overkappingen: je vindt 

het allemaal terug in ons assortiment. 

Toch zijn er ook tal van situaties denkbaar waarin zo’n kant-en-klaarproduct niet voldoet. De standaard maat van die 

pergola past bijvoorbeeld net niet in jouw tuin. Of het ontwerp van dat tuinhuis voldoet gewoon niet aan jouw wensen. In die 

gevallen is zelf (laten) maken een goed alternatief voor het kopen van een standaard product. Met houten planken en palen 

én een beetje creativiteit zijn de mogelijkheden grenzeloos. Maar welke houtsoort kies je voor jouw tuinproject? Er zijn veel 

soorten hard- en zachthout om uit te kiezen. De vraag waar je voor kiest heeft vooral te maken met wat je van het product 

verwacht; wil je heel lang genieten van het product dan is hardhout de beste keuze. Val je op een robuuste en onbehandelde 

uitstraling dan ga je misschien wel voor het zeer populaire Douglashout. Tegenwoordig is het mogelijk hout al duurzaam 

voorbehandeld te kopen in meer kleuren dan de traditionele groene kleur. Veelal wordt er gekozen voor antraciet of grijs, 

maar andere kleuren zijn ook mogelijk. 

Op de vraag welke houtsoort het beste is, is geen eenduidig antwoord te geven. Twijfel je en wil je graag eens van een expert 

horen wat zijn gedachten zijn? Neem dan eens contact op met een van onze dealers, zij helpen je graag verder.

ZACHTHOUT - PROFIELEN 250

ZACHTHOUT - DOUGLAS 254

DOUGLAS DEUREN EN RAMEN 260

RED CLASS WOOD 262

HARDHOUT 264

CEMENTVEZEL PLANKEN 268
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én een beetje creativiteit 

zijn de mogelijkheden met 

tuinhout grenzeloos
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Hardhouten vlonderplanken



Geschaafde planken vuren geïmpr.
131120 1,5x14x179 cm 

131130 1,8x14,5x180 cm 

131131 1,8x14,5x360 cm 

131132 1,8x14,5x400 cm 

Geschaafde planken  
Scandinavisch vuren geïmpr.
201027 1,8x14,5x180 cm 

201028 1,8x14,5x360 cm 

201029 1,8x14,5x420 cm 

Geschaafde palen vuren geïmpr.
209279 12x12x300 cm 

202462 12x12x500 cm 

Geschaafde palen grenen geïmpr.
131408 6,8x6,8x270 cm 

131409 6,8x6,8x300 cm 

209278 8,8x8,8x270 cm 

207434 8,8x8,8x300 cm 

Geschaafde planken grenen geïmpr.
205228 1,5x14x179 cm 

201032 1,5x14x360 cm 

204308 1,5x14x400 cm 

201031 1,6x14x180 cm 

206297 1,7x14x180 cm 

209960 1,7x14x400 cm 

212626 2x2x400 cm 

Overhangend rabat vuren geïmpr.
204189 1,8x14,5x300 cm 

204190 1,8x14,5x360 cm 

204191 1,9x14,5x420 cm 

Dubbelzijdig rabat grenen geïmpr.
209277 1,8x14x360 cm 

209276 1,8x14x420 cm 

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar

Zweeds rabat vuren geïmpr.
209575 1,0/2,1x14,5x300 cm 

209576 1,0/2,1x14,5x420 cm .

206847 1,5/3x19,5x400 cm 

Zweeds rabat vuren gespoten 
Zwart
212624 1,1/2,2x19,5x300 cm 

212625 1,1/2,2x19,5x420 cm 

Dakbeschot planken vuren geïmpr.
209606 1,7x9,5x300 cm 

209605 1,7x9,5x420 cm 

ZACHTHOUT - PROFIELEN
Met profielen van zachthout creëer je zelf de mooiste tuinelementen. Een schutting, pergola of prieel: met wat 

creativiteit en handigheid maak je het precies passend voor jouw droomtuin. Zachthout is eenvoudig te bewerken en 

ook nog eens betaalbaar.
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Met houten palen en balken 

creëer je een pergola, die perfect 

past in jouw droomtuin
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Boompaal gepunt en gekroond
130320  Ø 6x250 cm 

Boombeugel t.b.v. ronde palen
209927 type 6 16-18 cm 

209928 type 8 22-24 cm 

Steigerplanken nieuw  
fijnbezaagd
207531 2,9x19x400 cm  
 blank

207532 2,9x19x400 cm  
 geïmpregneerd

208872 2,9x19x500 cm 

 donkergrijs

Geschaafde regels vuren geïmpr.

204195 4,5x7x300 cm 

204196 4,5x7x360 cm 

131613 4,5x7x420 cm 

204197 4,5x9,5x300 cm 

204198 4,5x9,5x360 cm 

204179 4,5x9,5x420 cm 

204200 4,5x14,5x360 cm 

201030 4,5x14,5x420 cm 

Rondhout, één punt, 
één zijde gekroond
130101 Ø 6x50 cm 

130102 Ø 6x75 cm 

130103 Ø 6x100 cm 

130104 Ø 6x125 cm 

130106 Ø 6x150 cm 

130108 Ø 6x200 cm 

130206 Ø 8x250 cm 

Rondhout, haaks gekort,  
één zijde gekroond
130227 Ø 10x300 cm 

130228 Ø 10x400 cm 

130112 Ø 10x500 cm 

Dekdeel grenen geïmpregneerd
204314 2,8x14,5x400 cm  
 geprofileerd

Dekdeel grenen geïmpregneerd
205216 2,8x19,5x400 cm  
 niet geprofileerd 

ZACHTHOUT - PROFIELEN
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Koop je duurzaam voorbehandeld 

hout, dan garandeer je jezelf van 

jarenlang plezier



Geschaafde palen Douglas blank
208369 6,5x6,5x300 cm 

208367 8,5x8,5x300 cm 

Fijnbezaagde palen Douglas 
blank
207442 12x12x300 cm 

207443 12x12x400 cm 

207444 12x12x500 cm 

207445 15x15x300 cm 

207446 15x15x400 cm 

207447 15x15x500 cm 

211033 20x20x400 cm 

211034 20x20x500 cm 

Fijnbezaagde gordingen 
Douglas blank
211013 5x15x300 cm 

203682 5x15x400 cm 

209284 5x15x500 cm 

Duplo verlijmde palen  
Douglas blank
211075 14x14x240 cm 

211074 14x14x300 cm 

211161 14x14x400 cm 

Geschaafde gordingen 
Douglas blank
209594 4,5x12x400 cm 

209619 4,5x14,5x600 cm 

207449 4,5x16x400 cm 

208796 4,5x16x600 cm 

211037 7x22x500 cm 

211036 7x22x600 cm 

Rhombus dubbel profiel 
Douglas blank
211158 2,8x14,5x300 cm 

210699 2,8x14,5x400 cm 
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ZACHTHOUT - DOUGLAS
Douglashout is één van de hardste naaldhoutsoorten en wordt gebruikt voor tal van doeleinden. Het product is 

afkomstig van de Douglasspar en kenmerkt zich onder andere door de warme rode kleur. Onbehandeld verkleurt  

deze houtsoort door de invloed van licht en lucht tot een grijzige tint.

TUINHOUT
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Onbehandeld verkleurt 

Douglashout door de invloed 

van licht en lucht tot een 

grijzige tint



Fijnbezaagde planken 
Douglas blank
211572 1,5x14x180 cm 

208449 1,9x19,5x180 cm 

203683 2,2x20x400 cm 

208794 2,2x20x500 cm 

Geschaafde blokhutprofielen 
Douglas blank dubbelzijdig
210187 2,8x19,5x300 cm 

207441  2,8x19,5x400 cm 

209586 2,8x19,5x500 cm 

Fijnbezaagde planken 
Douglas Antraciet
211574 2,2x20x400 cm 

209285 2,5x25x400 cm 

Geschaafde regels Douglas blank
208795 4,5x7x250 cm 

209166 4,5x7x400 cm 

207450  4,5x9,5x400 cm 

Geschaafd dakbeschot 
Douglas blank
208797 1,6x11,6x300 cm 

210978 1,6x11,6x400 cm 

210698 1,8x14,5x300 cm 

212077 1,8x14,5x400 cm 

Betonpoeren
210173 Betonpoer wit, draadeind M16 15x15/18x18x50 cm 

209696 Betonpoer antraciet, draadeind M16 15x15/18x18x50 cm 

209570 Betonpoer antraciet, draadeind M20 18x18x50 cm 

207291 Betonpoer grijs, draadeind M20 15x15/24x24x40 cm 

211656 Betonpoer antraciet, draadeind M20 22,5x22,5x50 cm 

212650 Betonpoer hefhulp / montagesleutel zwart  
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Ontwerp jouw ideale tuinbank en 

realiseer je project met tuinhout, 

helemaal zelf of met een beetje 

hulp van een expert



Halfhoutsrabat Douglas blank
211578  1,8x19,5x300 cm 

207552  1,8x19,5x400 cm

Zweeds rabat Douglas blank
211580 1,0/2,2x19,5x300 cm 

207452 1,1/2,7x19,5x400 cm 

209709 1,1/2,7x19,5x500 cm 

Zweeds rabat Douglas geïmpr.
207451 1,2/2,7x19,5x400 cm 

212609 1,1/2,7x19,5x500 cm 

Zweeds rabat Douglas 
gedompeld Antraciet
210980 1,1/2,7x19,5x300 cm 

208157 1,1/2,7x19,5x400 cm 

211712 1,2/2,7x19,5x500 cm 

Zweeds rabat Douglas 
gespoten Zwart
212587 1,1/2,7x19,5x300 cm 

212590 1,1/2,7x19,5x400 cm 

212591 1,2/2,7x19,5x500 cm 

Zweeds rabat Douglas 
gespoten Grijs
212588 1,1/2,7x19,5x300 cm 

212589 1,1/2,7x19,5x400 cm 

Dekdelen 2-zijdig geprofileerd 
Douglas blank
211809 2,4x13,8x300 cm 

208767 2,4x13,8x400 cm 

Dubbelzijdig rabat, éénzijdig 
geschaafd, éénzijdig ruw 
Douglas blank
211868 17,5x180 cm 

ZACHTHOUT - DOUGLAS

TuinVisie catalogus 2021258

TUINHOUT



Met rabatdelen, een beetje handigheid 

en het juiste gereedschap maak je van 

Zweedse rabatdelen je eigen poort

TuinVisie catalogus 2021 259



Douglas dichte deur
208620 201x90 cm 

Douglas 8-ruits deur
208619 201x90 cm 

Douglas raam met melkglas
210181 40x72 cm 

Douglas zijlicht raam
210183 55x155 cm 

Douglas 4-ruits raam luxe
211946 66,4x66,4 cm 

Douglas dichte dubbele deur
208621 201x169 cm 

Douglas 8-ruits dubbele deur
208623 201x169 cm 

Douglas 6-ruits uitzetraam
208631 70x90 cm 

Douglas 9-ruits uitzetraam
208632 136x91 cm 

Douglas dubbel 4-ruits 
uitzetraam
210182 141x84 cm 

Douglas universeel stelkozijn 
t.b.v. ramen
210703  

Douglas 6-ruits draai-/
kiepraam luxe
212027 120,4x84,4 cm 

Douglas deur met zwart beslag
208618 201x90 cm 

Douglas dichte deur  
extra breed
212568 209x119 cm 

Douglas 6-ruits deur luxe
212026 221x109 cm 

Douglas zijlicht raam luxe
212028 48,4x138,4 cm 

Douglas dubbele deur 
met zwart beslag
208622 201x169 cm 

Douglas dichte dubbele deur 
extra breed
211940 209x255 cm 

Douglas 6-ruits dubbele deur 
luxe
212463 221x202 cm 

Douglas universeel stelkozijn 
t.b.v. deuren (excl. deuren)
210702  

DOUGLAS DEUREN EN RAMEN

TuinVisie catalogus 2021260

TUINHOUT



Goed om te weten:

Enkele deuren worden standaard 

linksdraaiend uitgeleverd. Alle 

deuren zijn voorzien van tochtstrips. 

Deuren en ramen zijn inclusief kozijn, 

deurbeslag en enkel glas. De luxe 

deuren zijn inclusief RVS deurbeslag 

en dubbelgehard ISO-glas. Op verzoek 

kunnen deuren en ramen groen 

geïmpregneerd worden.
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DOUGLAS DUBBEL UITZETRAAM LUXE
212569   120,5x112 cm   



Motala
610640 180x180 cm 

Geschaafde plank
610647 1,6x14x180 cm 

610648 1,6x14x400 cm 

610649 2,8x19,5x300 cm 

610650 2,8x19,5x500 cm 

Geschaafde Rhombus  
triple profiel
610671 2,2x14,0x300 cm 

610672 2,2x14,0x400 cm 

Kalmar
610642 90x180 cm 

610643 130x180 cm 

610644 150x180 cm 

610645 180x180 cm 

Blokhutprofiel  
dubbelzijdig
610651 2,8x14,5x300 cm 

610652 2,8x14,5x400 cm 

610653 2,8x14,5x500 cm 

Geschaafd dakbeschot
610673 1,8x14,5x300 cm 

610674 1,8x14,5x400 cm 

Deur t.b.v. Motala en Kalmar
610641 195x100 cm 

Geschaafde regel
610654 4,5x7,0x300 cm 

610655 4,5x7,0x400 cm 

610656 4,5x7,0x500 cm 

610657 4,5x9,0x400 cm 

Geschaafde ligger
610658 4,5x14,5x400 cm 

610659 4,5x19,5x400 cm 

Zweeds rabat
610660 1,1/2,2x19,5x300 cm 

610661 1,1/2,2x19,5x400 cm 

610662 1,1/2,2x19,5x500 cm 

Afdeklat
610646 180x8,5x3,6 cm 

Geschaafde  
gelamineerde paal
610663 12x12x300 cm 

610664 12x12x400 cm 

610665 12x12x500 cm 

610666 14x14x300 cm 

610667 14x14x400 cm 

610668 14x14x500 cm 

610669 20x20x400 cm 

610670 20x20x500 cm 
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TUINHOUT

Red Class Wood (RCW) is het alternatief op Douglashout. Het is geïmpregneerd naaldhout en heeft de uitstraling en 

de kleur van Douglas, maar is duurzamer geïmpregneerd. Het duurzame karakter van Red Class Wood komt door de 

ecologische behandeling. Deze behandeling van het hout wordt namelijk uitgevoerd zonder chemische middelen. 

Red Class Wood wordt eerst kunstmatig gedroogd, waarna het hout wordt geschaafd naar de juiste maat zodat er een 

volledig glad oppervlak ontstaat.

RED CLASS WOOD
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Red Class Wood is geïmpregneerd 

naaldhout en heeft de uitstraling 

en de kleur van Douglas, maar is 

duurzamer geïmpregneerd



Bangkirai planken
206960 1,6x14,5x396 cm 

Bangkirai vlonderplanken basic
211563  2,1x14,5x300 cm 

211564  2,1x14,5x390 cm 

211565  2,1x14,5x460 cm 

135143  2,5x14,5x300 cm 

135146  2,5x14,5x390 cm 

135148  2,5x14,5x460 cm 

De Bangkirai vlonderplanken basic  
zijn dubbelzijdig geprofileerd.

Bamboe-profiel
208735 2x13,7x185 cm 

211655 2x17,8x185 cm 

Keruing planken
132267 1,4x14,5x180 cm 

Bangkirai vlonderplanken 
206934 2,1x14,5x305 cm 

206935 2,1x14,5x396 cm 

206936 2,1x14,5x488 cm 

206923 2,5x14,5x305 cm 

206924 2,5x14,5x396 cm 

206925 2,5x14,5x488 cm 

Deze Bangkirai vlonderplanken hebben  
een extra kwaliteitscontrole ondergaan.

Bangkirai jumbo vlonderplanken 
207392  2,8x19x305 cm 

207393  2,8x19x427 cm 

206922  2,8x19x488 cm 

De Bangkirai vlonderplanken jumbo zijn  
aan één zijde vlak en aan één zijde voorzien 
van twee groeven.

TuinVisie catalogus 2021264

TUINHOUT

HARDHOUT
Hardhout is afkomstig van loofbomen. Deze bomen groeien gemiddeld genomen langzamer dan naaldbomen, de bron 

van zachthout. Daardoor is de structuur van hardhout veelal dichter dan van zachthout. Ben je op zoek naar een 

houtsoort met een lange levensduur, dan is hardhout zeker aan te bevelen. 
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Ben je op zoek naar een 

houtsoort met een lange 

levensduur, dan is hardhout 

zeker aan te bevelen



Geschaafde damwanden op vaste 
breedte Angelim Vermelho

204186 18,5 cm  
 250x3 cm - 5,5 st. per m¹

135071 18,5 cm  
 300x3 cm - 5,5 st. per m¹

207166 Deksloof/gording  
 5x10x350 cm fijnbezaagd

Geschaafde regel Bangkirai 
gelamineerd gevingerlast
212615 4,2x6,8x360 cm 

212616 4,2x6,8x400 cm 

Geschaafde palen Angelim Vermelho
207167 6,8x6,8x250 cm 

207168 6,8x6,8x275 cm 

207169 6,8x6,8x300 cm 

207171 8,8x8,8x275 cm 

207172 8,8x8,8x300 cm 

Geschaafde palen Okan
212611 6,5x6,5x275 cm 

212612 6,5x6,5x300 cm 

212614 8,5x8,5x275 cm 

212613 8,5x8,5x300 cm 

Geschaafde regel Angelim Vermelho
207173 4,5x7x250 cm 

207174 4,5x7x300 cm 

207175 4,5x7x400 cm 

210675 4,5x7x450 cm 

Gezaagde beschoeiingsplanken 
Angelim Vermelho
201604 10x2 cm 

201605 15x2 cm 

135081 20x2 cm 

Hardhouten strips
209541 0,6x10x300 cm 

209542 0,6x10x400 cm 

Gezaagde palen Azobé of Okan
201929 4x4x75 cm 

135110 4x4x150 cm 

135112 4x4x200 cm 

135115 5x5x150 cm 

135117 5x5x200 cm 

135120 6x6x275 cm 

135114 6x6x300 cm 

200646 7x7x275 cm 

135105 7x7x300 cm 

135106 8x8x400 cm 
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TUINHOUT

HARDHOUT
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Hardhout leent zich uitstekend 

voor vlonders en damwanden 

langs de waterkant



Cementvezel planken zijn het alternatief voor traditionele houten planken of composiet. Door het vezelcement gaan 

de planken niet rotten en zijn waterbestendig. De planken zijn vormvast, brandwerend, onderhoudsvriendelijk en 

bovendien eenvoudig te monteren. Ze zijn ideaal te gebruiken voor bijvoorbeeld wanden in overkappingen of het 

maken van een volledig onderhoudsvrije schutting. Door de houtlook of rabat planken te gebruiken worden je eigen 

ideeën werkelijkheid.

Houtlook Wit
610585 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

Rabat V1 1x18x300 cm
610589 Wit 28,95 / st.

Rabat V1 1x18x300 cm
610590 Grijs 28,95 / st.

Rabat V1 1x18x300 cm
610592 Antraciet 28,95 / st.

Rabat V1 1x18x300 cm
610591 Zwart 28,95 / st.

Rabat V2 1x23,6x300 cm
610593 Wit 36,95 / st.

Rabat V2 1x23,6x300 cm
610594 Grijs 36,95 / st.

Rabat V2 1x23,6x300 cm
610596 Antraciet 36,95 / st.

Rabat V2 1x23,6x300 cm
610595 Zwart 36,95 / st.

Rabat V3 1x23,6x300 cm
610597 Wit 36,95 / st.

Rabat V3 1x23,6x300 cm
610598 Grijs 36,95 / st.

Rabat V3 1x23,6x300 cm
610600 Antraciet 36,95 / st.

Rabat V3 1x23,6x300 cm
610599 Zwart 36,95 / st.

Houtlook Grijs
610586 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

Houtlook Antraciet
610588 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

Houtlook Zwart
610587 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

TuinVisie catalogus 2021268

CEMENTVEZEL PLANKEN

CEMENTVEZEL PLANKEN
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Cementvezel planken zijn 

onderhoudsarm en hebben een 

lange levensduur



DOE-HET-ZELF MET TUINVISIE

Schommelbank

1. Markeer de plek waar je de schommelbank in je tuin wilt 

hebben. Let daarbij goed op hoe de zon in je tuin schijnt, zodat 

het de meest optimale plek voor jou is.

2. Graaf 4 gaten voor de staanders van het frame en plaats daar 

de betonpoeren in. Controleer of deze waterpas en allemaal op 

dezelfde hoogte staan. Fixeer de betonpoeren met turbobeton en 

laat het uitharden.

3. Plaats het frame door te beginnen met de staanders. Maak 

vervolgens in de lange liggers met een houtboor gaten van  

32 mm voor de steigerbuizen. Doe dit al op de grond en zorg dat 

deze gaten recht tegenover elkaar zitten en niet door de hele balk 

gaan. Zorg dat de afstand tussen deze gaten minimaal gelijk is 

aan de breedte van de bank. Plaats vervolgens de eerste ligger, 

daarna de twee steigerbuizen en daarna sluit je de buizen op 

door de tweede ligger te plaatsen. Bevestig tot slot met de korte 

liggers het framewerk aan elkaar.

4. Begin met het zitgedeelte door van de regels het framewerk te 

maken. Bekleed nu het frame met planken. Maak vervolgens de 

regels voor de rugleuning vast aan de zitting en bevestig ook hier 

planken aan. Draai de haken door de planken heen in de regels 

voor een optimale belasting.

5. Hang nu de bank aan de steigerbuizen met de kettingen op een 

voor jou ideale hoogte. Zet de bank hiervoor op een verhoging die 

je na de tijd weer weghaalt. Gemak dient tenslotte de mens. Haal 

de tijdelijke verhoging weg, pak een drankje en genieten maar!

226 cm

42 cm

22 cm

85 cm

Betonpoeren (4x)

Fixs Turbo beton (4x) 

Douglas paal 15x15x300 (7x)

Douglas regel 4,5x9,5x400 (5x)

Douglas plank 2,8x19,5x300 (12x)

Steigerbuis 32 mm (3 m, niet van tuinvisie)

Ketting (8 m, niet van tuinvisie)

Schommelhaak (4x, niet van tuinvisie)

Karabijnhaak (4x, niet van tuinvisie)

Benodigdheden

Zo maak je de schommelbank
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Met grondspots kun je 

deze schommelbank  

‘s avonds mooi verlichten 

en wordt het een echte 

eyecatcher.

TIP
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SCHUTTINGEN

Om in je tuin van je privacy te genieten is het plaatsen van een schutting een voor de hand liggende keuze. TuinVisie weet 

dat als geen ander en heeft daarom een ruim aanbod aan schuttingen.

Verreweg de meest gekozen optie is een houten schutting, deze zijn zowel verkrijgbaar met horizontale als verticale planken. 

Een andere veel verkochte schutting is de betonschutting met een houten scherm. Dit is een combinatie van betonpalen en 

-platen met een houten scherm. Het beste van 2 werelden, de natuurlijke warme  uitstralingen van hout en de duurzaamheid 

van beton. Daarnaast kun je kiezen voor een volledig gesloten schutting, of een afwisseling van gesloten en (deels) open 

schermen. Schermen met een open structuur geven je tuin misschien wat minder privacy, maar het geeft je ook een minder 

opgesloten gevoel. Opengewerkte schermen bieden bovendien de perfecte stabiele basis voor een klimplant. Zo kun je je 

houten schutting toch een groen tintje geven.  

Een andere mogelijkheid om je tuin af te scheiden is een volledige betonschutting. Zo’n schutting heeft een extreem lange 

levensduur en is daarmee steeds meer in trek. Bovendien vereist het materiaal nauwe lijks onderhoud. Visueel zijn deze 

schuttingen tegenwoordig steeds aantrekkelijker, dankzij diverse verkrijgbare kleuren en motieven.

Met schermen van natuurlijke materialen, zoals wilg en bamboe of houtschors, behoud je de natuurlijke uitstraling van je 

tuin zonder dat je jaarlijks hoeft te snoeien. Heb je een kleine tuin en wil je een zo ruimtelijk mogelijk effect creëren? Dan 

is dit een goed product voor jouw tuin. 

Een vierde optie is een scherm dat je vult met grind of keien naar keuze, zogenoemde schanskorven. Afhankelijk van het 

gekozen grind, creëer je met dit type grensafscheiding een heel sereen of juist een heel rustiek effect. Grindschuttingen 

zijn onderhoudsvrij en dankzij de enorme variatie aan gesteentes zijn de mogelijkheden oneindig.

Tot slot kun je er ook voor kiezen om de grens van je tuin af te zetten met een hekwerk van beton, hout of metaal.

ZACHTHOUT - VUREN 274

ZACHTHOUT - GRENEN 278

ZACHTHOUT - DOUGLAS 284

THERMO GRENEN EN BAMBOE 290

HARDHOUTEN SCHERMEN 292

TuinVisie catalogus 2021272

BETONPALEN EN -PLATEN 294

NATUURLIJKE SCHUTTINGEN 304

DRAADPANELEN 306

HEKWERKEN 308
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Makkum geïmpregneerd



Eindhoven geïmpregneerd*
208404 180x180 cm 

Eindhoven-trellis geïmpregneerd
209227 40x180 cm 

209226 60x180 cm 

209224 90x180 cm 

209225 180x180 cm 

Eindhoven XL geïmpregneerd**
203299 200x180 cm 

Maarn geïmpregneerd***
213604 180x180 cm 

* 19 vuren planken geschaafd 18x145 mm, 2 liggers 18x145 mm, tweezijdig RVS geschroefd
** 19 vuren planken geschaafd 18x145 mm, 3 liggers 18x145 mm, tweezijdig RVS geschroefd
*** 19 vuren planken geschaafd 15x140 mm, 2 liggers 15x140 mm, tweezijdig RVS geschroefd

Maarn

Eindhoven

Accessoires

Afdeklat rechtscherm  
geïmpregneerd
134350 180x8,5x3,5 cm 

Inbouwslotset
206167 73,50 / st.

compleet met kruk- en schildset RVS, slot met RVS 
voor- en sluitplaat, cilinder en plaatduimen

Eindhoven toog geïmpregneerd*
136601 170/180x180 cm 

Eindhoven deur stalen frame 
geïmpregneerd
208405 180x100 cm 

212451 190x100 cm 

Eindhoven XL-deur stalen frame 
geïmpregneerd
203298 200x100 cm 

ZACHTHOUT - VUREN
Het Eindhoven-scherm is een vurenhouten scherm met verticale planken. De schermen zijn verkrijgbaar als recht 

scherm, toogscherm en als half of geheel open scherm. In al deze uitvoeringen zijn de planken dicht op elkaar 

geplaatst voor minimale doorkijk. Het hout is geïmpregneerd, zodat het beter bestand is tegen weersinvloeden. De 

planken zijn aan twee zijden RVS-geschroefd. 

TuinVisie catalogus 2021274

SCHUTTINGEN



Het Eindhoven-scherm is een 

vurenhouten scherm met 

verticale planken die dicht op 

elkaar geplaatst zijn voor een 

minimale doorkijk
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Deze luxe vurenhouten schermen en deuren kenmerken zich door het speelse karakter van de horizontale planken. 

De schermen en de deuren hebben een overeenkomstig uiterlijk, wat zorgt voor een unieke uitstraling. Doordat het 

vuren reeds is geïmpregneerd hebben ze een lange levensduur en hoeft het vuren niet apart bewerkt te worden. 

Basic Excellent
211626 180x180 cm  
 geïmpregneerd 

Basic deur Excellent  
(excl. hang- en sluitwerk)
211571 180x100 cm   
 geïmpregneerd 

Elan Excellent
210681 180x180 cm  
 geïmpregneerd 

Elan S-deur
210682 180x100 cm   
 geïmpregneerd 

Flux Excellent
211624 180x180 cm  
 geïmpregneerd 

Flux S-deur
211625 180x100 cm  
 geïmpregneerd 

ZACHTHOUT - VUREN

TuinVisie catalogus 2021276

SCHUTTINGEN
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Deze luxe vurenhouten schermen 

en deuren kenmerken zich door 

het speelse karakter van de 

horizontale planken



Breda geïmpregneerd*
207388 165x180 cm 

208409 180x180 cm 

Breda geïmpregneerd*
206299 130x180 cm 

Tuindeurkozijn grenen geïmpr.
209961 max. 150 cm br. 

Roermond deur stalen frame
zwart gespoten met slot
209966 200x100 cm 

Roermond zwart gespoten**
211582 130x180 cm 

Roermond zwart gespoten**
209965 180x180 cm 

Breda deur stalen frame 
geïmpregneerd

205356 180x100 cm 

212452 190x100 cm 

209293 200x100 cm  
 XL-deur

Inbouwslotset

206167  73,50 / st.

compleet met kruk- en schildset  
RVS, slot met RVS voor- en sluit- 
plaat, cilinder en plaatduimen

*  19 grenen planken geschaafd 15x140 mm, 2 liggers 17x140 mm, 

tweezijdig RVS geschroefd

**  19 grenen planken geschaafd 16x140 mm, 2 liggers 16x140 mm, 

zwart gespoten, tweezijdig RVS geschroefd

Breda

Roermond

Afdeklat Roermond
211583 180 cm 

Afdeklat rechtscherm  
geïmpregneerd
134350 180x8,5x3,5 cm 

TuinVisie catalogus 2021278

ZACHTHOUT - GRENEN
De producten uit de series Breda en Roermond zijn gemaakt van grenenhout en hebben een goede prijs-kwaliteit-

verhouding. De planken zijn dicht op elkaar geschroefd, waardoor je weinig last hebt van doorkijk. 

Breda-producten zijn geïmpregneerd, waardoor het hout langer mooi blijft en bestand is tegen alle weers-

omstandigheden. Roermond kenmerkt zich door het zwart gespoten hout.

SCHUTTINGEN
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De producten uit de series 

Breda en Roermond zijn 

gemaakt van grenenhout 

en hebben een goede prijs-

kwaliteit verhouding



Ben je op zoek naar een betaalbare, houten grensafscheiding? Kijk dan eens naar de schermen Hengelo, Zeist, 

Oostzaan en Gouda. Deze schermen zijn gemaakt van grenenhout en zijn geïmpregneerd. De rechte schermen 

kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden voor een totaal ander effect.

Hengelo geïmpregneerd**
208408 180x180 cm 

Zeist geïmpregneerd*
209222 180x180 cm 

Zeist-toog geïmpregneerd*
209221 180x180 cm 

Zeist volhouten deur geïmpr.
209223 180x100 cm 

Hengelo toog geïmpregneerd**
204305 164/180x180 cm 

Hengelo volhouten deur geïmpr.
204306 180x100 cm 

Oostzaan geïmpregneerd***
209962 180x180 cm 

Boerenklinkstel
134504 wit verzinkt 5,75 / st.

Tuindeurkozijn grenen geïmpr.
209961 max. 150 cm br. 

Gouda geïmpregneerd****
213603 180x180 cm 

* 15 grenen planken geschaafd 14x135 mm, 3 liggers 

15x70 mm, tweezijdig geschroefd

** 15 grenen planken geschaafd 15x140 mm, 3 liggers 

18x70 mm, tweezijdig RVS geschroefd

*** 19 grenen planken fijnbezaagd 10x100 mm, 3 liggers 

15x50 mm, geniet

**** 15 grenen planken fijnbezaagd 17x160 mm, 3 liggers 

17x160 mm, tweezijdig RVS geschroefd

Oostzaan

Zeist

Hengelo

Gouda
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ZACHTHOUT - GRENEN

SCHUTTINGEN
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Voor de deuren Hengelo en Zeist 

kun je het boerenklinkstel als 

sluiting gebruiken

BOERENKLINKSTEL
134504    5,75 / st.



Venlo geïmpregneerd**
209964 180x180 cm 

Hoorn geïmpregneerd*
209963 180x180 cm 

Wilnis geïmpregneerd***
206119 180x90 cm  

Wilnis geïmpregneerd***
206118 180x180 cm 

* 19 grenen planken geschaafd 16x140 mm, dichtscherm met boven en onderlat, RVS geschroefd

** 11 grenen planken fijnbezaagd 20x200 mm, dichtscherm met boven en onderlat, RVS geschroefd

*** verzinkt draadpaneel in stevig, geïmpregneerd kader met regels van 45x70 mm

ZACHTHOUT - GRENEN
Wil je absoluut geen inkijk in je tuin? De schermen Hoorn en Venlo zijn plank-op-plankgeschroefd, zonder tussen-

liggers. Ideaal voor optimale privacy. Door de dichte schermen af te wisselen met een open Wilnis-scherm creëer je 

de ideale plek voor klimplanten.

TuinVisie catalogus 2021282

SCHUTTINGEN



Door de dichte schermen af te 

wisselen met een open Wilnis-

scherm creëer je de ideale plek 

voor klimplanten
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Blaricum-dichtscherm*
211423 180x180 cm 

Bamboescherm in Douglaslijst
211650 186x186 cm 

Douglas draadpaneel
211661 180x180 cm 

Alkmaar-dichtscherm**
212595 180x180 cm 

* dichtscherm, dubbelzijdig rabat, éénzijdig geschaafd, éénzijdig fijnbezaagd

** dichtscherm, 11 Douglasplanken geschaafd 18x200 mm. Boven- en onderlat 28x36 mm, RVS geschroefd

*** dichtscherm, 11 Douglasplanken fijnbezaagd 18x200 mm. Boven- en onderlat 28x36 mm, RVS geschroefd

Doorn-dichtscherm***
212596 180x180 cm 

Douglas draad paneel
211044 90x180 cm 

ZACHTHOUT - DOUGLAS
Douglashout is afkomstig van de Douglasspar en is één van de hardere zachthoutsoorten. Onbehandeld heeft deze 

houtsoort een unieke, rode kleur en na verloop van tijd verkleurt deze naar een prachtige, verweerde grijstint. 

Blaricum-schermen zijn uniek: ze zijn gemaakt van een dubbel rabatprofiel, waardoor de schermen aan beide zijden 

dezelfde uitstraling hebben. 

De schermen Alkmaar en Doorn zijn dichtschermen, bestaande uit elf Douglasplanken. De planken van het scherm 

Alkmaar zijn geschaafd en die van het scherm Doorn zijn fijnbezaagd.
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SCHUTTINGEN



Het Blaricum dichtscherm heeft 

een dubbel rabatprofiel, wat 

betekent dat beide zijden een 

gelijke uitstraling hebben
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Bergen blank*
208283 180x180 cm 

Bergen geïmpregneerd*
208284 180x180 cm 

Bergen-deur op stalen frame blank
211566 190x100 cm 

Bergen-deur op stalen frame 
geïmpr.
211567 190x100 cm 

Accessoires

Tuindeurkozijn Douglas blank
212567 max. 210x160 cm  

Afdeklat Douglas
207814 blank 180 cm 

* 13 planks, 11 Douglasplanken, fijnbezaagd 19x195 mm + 2 liggers 

19x195 mm, tweezijdig RVS geschroefd
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - DOUGLAS
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Deze RVS inbouwlangslotset voor 

de deuren Bergen en Makkum, 

wordt compleet met kruk- en 

schildset, slot met RVS voor plaat, 

cilinder en plaat duimen geleverd

INBOUWSLOT VOOR HOUTEN DEUREN
209787    59,30



Makkum-deur op stalen frame 
blank 
211568 190x100 cm 

Makkum-deur op stalen frame 
geïmpregneerd
211569 190x100 cm 

Makkum blank*
208279 180x180 cm 

Alphen blank**
212290 90x180 cm 

211897 130x180 cm 

212598 150x180 cm 

209872 180x180 cm 

Makkum geïmpregneerd*
208280 180x180 cm 

Alphen-deur op stalen frame 
blank inclusief slot
212597 195x100 cm 

Accessoires

Tuindeurkozijn Douglas blank
212567 max. 210x160 cm 

Afdeklat Douglas
207814 blank 180 cm 

Inbouwslot voor houten deuren
209787  59,30 / st.

RVS inbouwlangslotset t.b.v. deuren Bergen  
en Makkum, compleet met kruk- en schildset,  
slot met RVS voor plaat, cilinder en plaat duimen

* 15 planks, 13 Douglasplanken, geschaafd 18x160 mm + 2 liggers 

18x160 mm, tweezijdig RVS geschroefd

** 21 planks, 19 Douglasplanken/5 geschaafd 16x140 mm + 2 liggers 

16x140 mm, tweezijdig RVS geschroefd
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ZACHTHOUT - DOUGLAS

SCHUTTINGEN
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Onbehandeld heeft Douglashout 

een unieke, rode kleur en na 

verloop van tijd verkleurt deze naar 

een prachtige, verweerde grijstint



Thermo grenen Rombo 15º
213582 420x6,8x2,7 cm 

Thermo Bamboe
610687 Rombus P255   
 185x13,7x1,8 cm

610686 Enkel Rabat P242  
 185x7,5x1,8 cm

Thermo Grenen
610682 Enduro S 420x13,9x2,6 cm 

610683 Enduro T 420x13,9x2,6 cm 

610684 Enduro BT 420x13,9x4,2 cm 

Thermo grenen
213584 P214 420x13,9x1,9 cm 

TuinVisie catalogus 2021290

SCHUTTINGEN

THERMO GRENEN EN BAMBOE
Houtdelen van Thermo grenen en Thermo bamboe zijn door een thermische behandeling duurzaam gemaakt. Naast 

dat deze houtdelen er schitterend uitzien, krijgen schimmels na deze behandeling geen kans en de planken trekken 

niet krom. Met de Thermo grenen en Thermo bamboe houtdelen kun je de palen aan het zicht onttrekken, waardoor er 

een strak geheel ontstaat. Bij een juiste montage en juist onderhoud gaan de houtdelen tot wel 20 jaar mee.
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Houtdelen van Thermo grenen 

en Thermo bamboe zijn door 

een thermische behandeling 

duurzaam gemaakt



Trellis recht
209635 180x180 cm 

Trellis diagonaal
210191 180x180 cm 

Afdeklat
206993 Hardhouten  
 afdeklat

Campos
210193 180x180 cm 

Bahia
210194 180x180 cm 

Hardhouten deur 
135730 180x100 cm  
 verticaal op verstel-

 baar stalen frame

Wil je graag een houten schutting waar je vele jaren van kunt genieten? Kies dan voor hardhout. Hardhout is 

afkomstig van loofbomen en heeft een dichtere structuur dan zachthout, waardoor het product gemiddeld langer 

meegaat. In ons hardhoutassortiment bieden we open en dichte schermen, deuren en afdeklatten.

Inbouwslot voor houten deuren

209787   49,95 / st.

RVS inbouwlangslotset t.b.v. hardhouten 
deuren (excl. Salvador) compleet met 
kruk- en schildset, slot met RVS voor-
plaat, cilinder en plaatduimen

Santos
210192 180x180 cm 

Pelotas
210195 130x180 cm 

Hardhouten deur Salvador
210196 180x100 cm 
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SCHUTTINGEN

HARDHOUTEN SCHERMEN
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Hardhout is afkomstig van 

loofbomen en heeft een dichtere 

structuur dan zachthout, 

waardoor het product gemiddeld 

langer meegaat



Met behulp van betonpalen en -platen creëer je een solide en uiterst duurzame basis voor het plaatsen van 

houten schermen. De producten zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en afwerkingen. Hiermee kan beton niet 

alleen robuust en stoer zijn, maar ook modern en strak of juist heel nostalgisch en sierlijk. Ook volledig betonnen 

schuttingen behoren tot de mogelijkheid.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 1 onderplaat
Wit (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *
206613 Betonnen tussenpaal bol 180x10x10 cm 39,50 / st.

201713 Betonnen tussenpaal bol 275x10x10 cm 37,50 / st.

202786 Betonnen hoekpaal bol 275x10x10 cm 46,50 / st.

206619 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 2 onderplaten Wit **
206159 Betonnen tussenpaal bol 275x10x10 cm 39,50 / st.

206160 Betonnen hoekpaal bol 275x10x10 cm 46,50 / st.

206505 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 1 onderplaat
Wit (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *
206615 Betonnen tussenpaal punt 180x10x10 cm 39,50 / st.

206074 Betonnen tussenpaal punt 275x10x10 cm 39,50 / st.

206075 Betonnen hoekpaal punt 275x10x10 cm 46,50 / st.

206617 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 2 onderplaten Wit **
206163 Betonnen tussenpaal punt 275x10x10 cm 39,50 / st.

206164 Betonnen hoekpaal punt 275x10x10 cm 46,50 / st.

206821 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 1 onderplaat 
Antraciet gecoat (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *
206614 Betonnen tussenpaal bol  180x10x10 cm 40,50 / st.

201714 Betonnen tussenpaal bol  275x10x10 cm 38,50 / st.

202787 Betonnen hoekpaal bol  275x10x10 cm 46,50 / st.

206620 Betonnen driesponningpaal bol  275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 2 onderplaten Antraciet gecoat **
206161 Betonnen tussenpaal bol 275x10x10 cm 38,50 / st.

206162 Betonnen hoekpaal bol 275x10x10 cm 46,50 / st.

206508 Betonnen driesponningpaal bol  275x10x10 cm 40,50 / st.

206624 Betonnen tussenpaal bol 310x10x10 cm 46,95 / st.

206625 Betonnen hoekpaal bol  310x10x10 cm 52,95 / st.

206626 Betonnen driesponningpaal bol  310x10x10 cm 52,95 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 1 onderplaat 
Antraciet gecoat (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *
206616 Betonnen tussenpaal punt  180x10x10 cm 40,50 / st.

206076 Betonnen tussenpaal punt  275x10x10 cm 38,50 / st.

206077 Betonnen hoekpaal punt  275x10x10 cm 46,50 / st.

206618 Betonnen driesponningpaal punt  275x10x10 cm 46,50 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 2 onderplaten Antraciet gecoat **
206165 Betonnen tussenpaal punt  275x10x10 cm 38,50 / st.

206166 Betonnen hoekpaal punt  275x10x10 cm 46,50 / st.

206822 Betonnen driesponningpaal punt  275x10x10 cm 46,50 / st.

206634 Betonnen tussenpaal punt  310x10x10 cm 46,95 / st.

206635 Betonnen hoekpaal punt  310x10x10 cm 52,95 / st.

206636 Betonnen driesponningpaal punt  310x10x10 cm 52,95 / st.

Sponningen
* palen 180x10x10 cm en 275x10x10 cm: 27 / 37 cm
** palen 275x10x10 cm: 74 cm
** palen 310x10x10 cm: 54 cm
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SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN
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Kies achtereenvolgens de 
betonpalen, betonplaten, 
schermen en afdekkappen

Betonpalen Betonplaten Schermen Afdekkappen

1 2 3 4



Betonplaten voor gladde palen Wit
133354 Betonplaat glad enkelzijdig 183/184x26x3,2 cm 13,50 / st.

206078 Betonplaat glad dubbelzijdig 184x26x4,8 cm 22,50 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit
206081 Rotsmotief dubbelzijdig  184x36x4,8 cm 47,95 / st.

206083 Nostalgiemotief dubbelzijdig 184x36x4,8 cm 47,95 / st.

206698 Gebroken steenmotief dubbelzijdig  184x36x4,8 cm 47,95 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit
206702 Romeins motief dubbelzijdig  184x36x4,8 cm 47,95 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit
206085 Granietmotief dubbelzijdig  184x36x4,8 cm 47,95 / st.

Betonplaten voor gladde palen Antraciet gecoat
201715 Betonplaat glad enkelzijdig  183/184x26x3,2 cm 15,95 / st.

206079 Betonplaat glad dubbelzijdig  184x26x4,8 cm 25,50 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Antraciet gecoat
206087 Rotsmotief dubbelzijdig   184x36x4,8 cm 46,95 / st.

206089 Nostalgiemotief dubbelzijdig   184x36x4,8 cm 46,95 / st.

206091 Granietmotief dubbelzijdig   184x36x4,8 cm 48,95 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Antraciet gecoat
206700 Gebroken steenmotief dubbelzijdig  184x36x4,8 cm 48,95 / st.

Betonnen afdekkap Wit
206177 Kap voor 180 cm 29,95 / st. 
 dubbelzijdige platen

Betonnen afdekkap Antraciet gecoat
206178 Kap voor  180 cm 29,95 / st. 
 dubbelzijdige platen
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BETONPALEN EN -PLATEN
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Kies achtereenvolgens de 
betonpalen, betonplaten, 
schermen en afdekkappen

Betonpalen Betonplaten Schermen Afdekkappen

1 2 3 4



Betonsleufpalen met schroefhuls Wit *
206096 Betonnen sleuftussenpaal 275x11,5x11,5 cm 48,95 / st.

206097 Betonnen sleufhoekpaal 275x11,5x11,5 cm 58,95 / st.

206665 Betonnen sleufeindpaal 275x11,5x11,5 cm 51,50 / st.

206674 Betonnen sleufpaal driesp. 275x11,5x11,5 cm 54,50 / st.

Betonplaten voor betonpalen met schroefhuls Wit
206100 Betonplaat enkelzijdig  180x26x3,2 cm 13,50 / st.

206101 Betonplaat dubbelzijdig  180x26x3,4 cm 22,50 / st.

206703 Betonplaat enkelzijdig 184x36x3,2 cm 21,95 / st.

206704 Betonplaat enkelzijdig 225x26x3,2 cm 25,95 / st.

Betonplaten voor betonpalen met schroefhuls Antraciet gecoat
206102 Betonplaat enkelzijdig 180x26x3,2 cm 15,95 / st.

206103 Betonplaat dubbelzijdig 180x26x3,4 cm 22,50 / st.

206705 Betonplaat enkelzijdig 184x36x3,2 cm 24,95 / st.

206706 Betonplaat enkelzijdig 225x26x3,2 cm 28,50 / st.

Betonsleufpalen met schroefhuls Antraciet gecoat *
206098 Betonnen sleuftussenpaal 275x11,5x11,5 cm 51,50 / st.

206099 Betonnen sleufhoekpaal 275x11,5x11,5 cm 61,50 / st.

206567 Betonnen sleufeindpaal 275x11,5x11,5 cm 61,50 / st.

206656 Betonnen sleufpaal driesp. 275x11,5x11,5 cm 61,50 / st.

Betonmuts passend op sleufpalen Wit
207520 Betonmuts dicht  20,95 / st.

Betonmuts passend op sleufpalen Antraciet gecoat
207521 Betonmuts dicht  20,95 / st.

Accessoires t.b.v. betonpalen en -platen
134500 Driehoekbeslag geel verzinkt met schroef 0,35 / st.

134502 Driehoekbeslag RVS met schroef   0,90 / st.

204585 Versterkingshoek verzinkt zonder schroef 0,39 / st.

134501 Versterkingshoek RVS zonder schroef  1,39 / st.

202416 Uni Beslagset geel verzinkt (1 set per betonpaal) 1,85 / st.

205311 Uni Beslagset RVS (1 set per betonpaal) 3,15 / st.

205309 Muurhoekprofiel t.b.v. betonplaat verzinkt 3,50 / st.
Sponningen

* palen 275x11,5x11,5 cm: 216 cm
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BETONPALEN EN -PLATEN



Dit is een montagevoorbeeld hoe 

een schutting wordt opgebouwd 

en geplaatst in de grond
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Betonplaten Wit-grijs dubbelzijdig
212495 Betonnen vulplaat rotsmotief 184x20x4,8 cm 25,95 / st.

212488 Betonplaat glad 184x24x3,5 cm 21,95 / st.

212496 Betonplaat rotsmotief 184x26x4,8 cm 29,50 / st.

212497 Betonplaat rotsmotief 184x36x4,8 cm 40,50 / st.

De betonpalen en -platen zwart gecoat behouden langer hun kleur. Tevens vermindert de coating kalkuitbloei en is 

het effectief tegen mossen, alg- en schimmelgroei en beschermt het tegen weers invloeden en uv-straling.

Sponningen

* tussenpalen en hoekpalen 280x10x10 cm: 27 of 74 cm
** lichtgewicht palen 280x10x10 cm: 27 cm

Luxe betonpalen Zwart ongecoat *
212619 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 39,95 / st.

212618 Hoekpaal met diamantkop 280x10x10 cm 47,50 / st.

212620 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 40,95 / st.

Luxe betonpalen Zwart gecoat *
212464 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 56,50 / st.

212465 Hoekpaal met diamantkop 280x10x10 cm 62,95 / st.

212493 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 58,95 / st.

Lichtgewicht betonpalen Zwart gecoat **
212489 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 74,50 / st.

212490 Hoekpaal met diamantkop 280x10x10 cm 81,50 / st.

Luxe betonpalen Wit-grijs *
212466 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 29,95 / st.

212467 Hoekpaal met diamantkop 280x10x10 cm 36,95 / st.

212494 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 37,95 / st.

Lichtgewicht betonpalen Wit-grijs **
212491 Tussenpaal met diamantkop 280x10x10 cm 48,95 / st.

212492 Hoekpaal met diamantkop 280x10x10 cm 56,50 / st.

Betonplaten Zwart ongecoat dubbelzijdig
212621 Betonplaat glad 184x24x3,5 cm 24,50 / st.

212622 Betonplaat rotsmotief 184x26x4,8 cm 31,50 / st.

212623 Betonplaat rotsmotief 184x36x4,8 cm 42,95 / st.

Betonplaten Zwart gecoat dubbelzijdig
212468 Betonplaat glad 184x24x3,5 cm 34,95 / st.

212469 Betonnen vulplaat rotsmotief 184x20x4,8 cm 38,95 / st.

212470 Betonplaat rotsmotief 184x26x4,8 cm 41,95 / st.

212471 Betonplaat rotsmotief 184x36x4,8 cm 54,50 / st.

212472 Betonplaat rabat houtmotief 184x26x4,8 cm 52,50 / st.

212473 Betonplaat houtmotief 184x36x4,8 cm 53,50 / st.
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BETONPALEN EN -PLATEN
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Kies achtereenvolgens de 
betonpalen, betonplaten, 
en schermen

Betonpalen Betonplaten Schermen

1 2 3



Stampbetonpalen Grijs 
133350 Betonpaal rechtscherm 24,50 / st. 
 278x10x10 cm, sponning 27 cm

133351 Betonhoekpaal rechtscherm 30,95 / st. 
 278x10x10 cm, sponning 27 cm

201219 Betonpaal toog- en rechtscherm 26,95 / st. 
 180x10x10 cm, sponning 27 cm

133352 Betonpaal toogscherm 25,50 / st. 
 270x10x10 cm, sponning 27 cm

133353 Betonhoekpaal toogscherm 31,95 / st. 
 270x10x10 cm, sponning 27 cm

206506 Betonpaal rechtscherm 36,50 / st. 
 310x10x10 cm, sponning 54 cm

Stampbetonpalen Antraciet 
204740 Betonpaal rechtscherm 29,95 / st. 
 278x10x10 cm, sponning 27 cm

205736 Betonhoekpaal rechtscherm 35,50 / st. 
 278x10x10 cm, sponning 27 cm

206602 Betonpaal toog- en rechtscherm 33,95 / st. 
 180x10x10 cm, sponning 27 cm

206072 Betonpaal toogscherm 31,50 / st. 
 270x10x10 cm, sponning 27 cm

206073 Betonhoekpaal toogscherm 36,95 / st. 
 270x10x10 cm, sponning 27 cm

206820 Betonpaal rechtscherm 41,50 / st. 
 310x10x10 cm, sponning 54 cm

Betonplaten voor stampbetonpalen glad Grijs
206593 Enkelzijdig 183/184x26x3,2 cm 13,50 / st.

206819 Dubbelzijdig 184x26x4,8 cm 23,50 / st.

Betonplaten voor stampbetonpalen 
glad Antraciet gecoat
201715 Enkelzijdig 183/184x26x3,2 cm 15,95 / st.

206079 Dubbelzijdig 184x26x4,8 cm 25,50 / st.
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Door een afdeklat op de schutting 

te plaatsen trekt er minder vocht 

in het hout en krijgt het een 

langere levensduur



Onze natuurlijke schuttingen zijn gemaakt van materialen als riet, wilgen, bamboe en heide. Deze materialen 

worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en verwerkt tot een prachtig natuurproduct waar je echt van 

kunt genieten. 

Rietmat Puszta
201033 175x200 cm 18,50 / st.

Dopheidemat Elegance
204815 175x300 cm 71,50 / st.

138549 200x300 cm 81,50 / st.

Wilgenmat Concour
138546 200x300 cm 57,50 / st.

Wilgenmat Elegance
206841 180x90 cm 45,95 / st.

201037 180x180 cm 90,95 / st.

Bamboemat Black
207499 180x180 cm 89,95 / st.

Bamboescherm in Douglaslijst
211650 186x186 cm 179,95 / st.

Rietmat Donau
201815 100x600 cm 22,95 / st.

201034 180x600 cm 40,50 / st.

207084 200x600 cm 44,95 / st.

Wilgenscherm Stingray
200458 180x90 cm 46,95 / st.

138547  180x180 cm 78,95 / st.

Kokosscherm in houten frame
203428 180x90 cm 114,95 / st.

203429  180x180 cm 192,95 / st.

Tonkinmat
201035 180x500 cm 36,95 / st.

Bamboemat gespleten
201038 200x500 cm 39,95 / st.

Dopheidemat Classic
201039 200x500 cm 56,95 / st.

Boomschorsmat
201819 175x300 cm 58,95 / st.

206398 200x300 cm 65,95 / st.

Wilgenmat 
201036 175x200 cm 33,50 / st.

SCHUTTINGEN
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NATUURLIJKE SCHUTTINGEN
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Het bamboescherm in Douglaslijst 

zorgt voor een prachtige, 

natuurlijke afscheiding



Wil je je schutting onderbreken met groen en zoek je een stabiele basis voor klimplanten? Wissel dan je dichte 

schutting af met bouwstaalmatten of Orlitech Mesh. Schanskorven maak je eenvoudig zelf met bouwstaalmatten. 

Afhankelijk van het gekozen grind of split waarmee je de korven vult, creëer je een heel sereen of juist een heel 

rustiek effect. 

Accessoires

136761 Draadpaneelklem 20x36,7 mm alleen klem 0,50 / st.

136754 Draadpaneelklemmen inclusief schroeven+bit, 30 st. 10,50 / ds.

203876 Afstandhouders Verzinkt t.b.v. grindschuttingen 9 cm 5,50 / 10 st.

203877 Afstandhouders Verzinkt t.b.v. grindschuttingen 15 cm 13,95 /12 st.

Bouwstaalmat Roest 
300x200 cm
204392 0,4x15x15 cm 17,95 / st.

204062 0,5x10x10 cm 39,50 / st.

204681 0,4x5x5 cm 60,95 / st.

Draadpaneel 0,4x10x10 cm
Verzinkt stekloos
136755 180x180 cm 22,95 / st.

136756 180x90 cm 13,95 / st.

Bouwstaalmat Verzinkt
300x200 cm
204059 0,4x15x15 cm 35,95 / st.

204061  0,5x10x10 cm 68,95 / st.

204058 0,4x5x5 cm 92,95 / st.

Orlitech Mesh 0,3x10x10 cm
610506 93x25 cm 3,95 / st.

610507 150x50 cm 11,95 / st.

610508 200x90 cm 22,95 / st.

Orlitech Mesh rol 0,3x10x10 cm
610509 120x1500 cm 199,95 / st.

610510 80x3000 cm 259,95 / st.

610511 120x3000 cm 349,95 / st.

DRAADPANELEN

SCHUTTINGEN
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Het nieuwe Orlitech Mesh is een 

duurzaam materiaal en zeven 

keer lichter en twee-en-een-half 

keer sterker dan traditioneel staal
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Betonnen hekwerken

Houten hekwerken

Metalen hekwerken

Betonnen hekwerk Antraciet gecoat Hugo 
209660 Tussenpaal 120x13x13 cm 49,95 / st.

212548 Eindpaal 120x13x13 cm 49,95 / st.

212549 Hoekpaal 120x13x13 cm 56,95 / st.

212553 Hekwerk 136x56x4 cm 69,95 / st.

Betonnen hekwerk Wit gecoat Hugo 
209659 Tussenpaal wit 120x13x13 cm 46,95 / st.

212551 Eindpaal wit 120x13x13 cm 46,95 / st.

212550 Hoekpaal wit 120x13x13 cm 53,50 / st.

212552 Hekwerk wit 136x56x4 cm 65,50 / st.

Grenen reliëf hek
211954 190x60 cm   
 geïmpregneerd

Grenen reliëf poort
211189 100x80 cm   
 geïmpregneerd

Betonnen hekwerk Antraciet gecoat Evi
209663 Tussenpaal 120x13x13 cm 49,95 / st.

212554 Eindpaal 120x13x13 cm 49,95 / st.

212555 Hoekpaal 120x13x13 cm 56,95 / st.

Betonnen hekwerk Wit gecoat Evi
209662 Tussenpaal 120x13x13 cm 46,95 / st.

212557 Eindpaal 120x13x13 cm 46,95 / st.

212556 Hoekpaal 120x13x13 cm 53,50 / st.

212558 Grenen ligger 200x9x5 cm 9,75 / st. 
 t.b.v. Evi

Kastanjehek
206284 90x460 cm 65,75 / st.

206285 105x460 cm 87,50 / st.

281118 122x460 cm 89,95 / st.

Kastanjehekpoort incl. 2 palen
207507 100x100 cm 229,00 / st.

207508 120x120 cm 249,00 / st.

Dubbele poort (Eco)
211552 180x300 cm Antraciet 835,00 / st. 

Scherm
211550 103x200 cm Antraciet 44,50 / st.

211549 183x200 cm Antraciet 72,75 / st.

211556  103x200 cm Groen 44,50 / st.

211555  183x200 cm Groen 72,75 / st.

Enkele poort (Eco)
211832 100x100 cm Antraciet 279,00 / st.

211551 180x100 cm Antraciet 369,00 / st.

212266 100x100 cm Groen 279,00 / st.

211557 180x100 cm Groen 369,00 / st.

HEKWERKEN

SCHUTTINGEN
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Met behulp van metalen 

schermen en poorten beveilig 

je je terrein zonder verlies van 

het uitzicht

Accessoires

Poortpaal-aansluiting
211924 Antraciet 4,95 / st.

211925 Groen 4,95 / st.

Paal
211553 6x4x160 cm Antraciet 26,50 / st.

211554 6x4x240 cm Antraciet 36,75 / st.

211560 6x4x160 cm Groen 26,50 / st.

211559 6x4x240 cm Groen 36,75 / st.

Privacyrol
211561 H=19 cm L=50 m Antraciet 99,95 / rol 
 t.b.v. deur/scherm

211562 H=19 cm L=50 m Groen 99,95 / rol 
 t.b.v. deur/scherm


