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Een nieuw tuinseizoen 
vol inspiratie

2012

Hillhout Tuininnovaties
Kent u ook dat gevoel dat u zin heeft uw tuin om te toveren in 

een plek waar u ongestoord en heerlijk kunt relaxen? Of waar u 
vrienden kunt uitnodigen voor een verrassend buitendiner?

Hillhout gunt u graag dat speciale buitengevoel. Daarom staat 
ons magazine boordevol inspiratie. Geniet ervan!
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Schuttingen   12

Overkappingen   28 

Tuinhuizen en blokhutten   36

Tuinmeubilair en -decoratie  46

Terrassen   54

Tuintimmerhout   58
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Bloembakken   68

Hekken en poorten   74

Buiten spelen   78

Hillhout Tuininspiratie is een uitgave van Bergenco bv, 
Zwolle. De aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 
2012, zolang de voorraad strekt. 

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. 
Prijs- en constructiewijzigingen voorbehouden. 
Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen, 
inclusief BTW. 

Concept en realisatie MUNTZ All Active 
Fotografi e Margret van den Berg 
Drukwerk drukkerij Moderna 
Met dank aan al onze medewerkers en de
Tuinen van Appeltern 

Dit magazine is gedrukt op
FSC-gecertifi ceerd papier.

COLOFON

HILLHOUT ONLINE

Online inspiratie, online bestelgemak, montagetips, het 
adres van de Hillhout dealer bij u in de buurt en nog 
veel meer vindt u op de Hillhout website met webshop. 
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DUURZAAMHEID

We staan er niet altijd bij stil, maar voor alle producten 
die wij kopen is veel energie verbruikt voor productie 
en vervoer. Daarom doet Hillhout er alles aan om zo 
groen mogelijk te produceren.
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NOVITEITEN 2012

Elan bloembakken en scherm. De verfi jnde
vormgeving van de Elan bloembakken en het Elan 
scherm past uitstekend bij de moderne tuinstijl.

Tuinhuis Sydney Excellent. Opbergruimte én een 
overdekte plek om te loungen, koken, spelen of
sporten ineen. Onderscheidend modern vormgegeven. 
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HILLHOUT ADVISEERT...

Cetabever beschermt en kleurt uw hout zoals geen an-
der product dat kan. Laat u inspireren door de kleuren 
en beits collecties.

26
Barbecuen of beter gezegd OutdoorCheffen doet u 
bewust buiten, het hele jaar door onder een overkap-
ping van Hillhout met een BBQ van OutdoorChef.
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JAAR
GARANTIE

WINKEL ZOEKER
Snel een Hillhout dealer
en showroommodel
bij u in de buurt?

>

HILLHOUT.COM
Aan de veelzijdige Hillhout collectie op onze website ziet u dat de inrichting van de 

tuin een steeds belangrijker plaats is gaan innemen. Men geniet zichtbaar meer 

en langer van het buitenleven en het tuinhout van Hillhout speelt daarin een opval-

lende rol. Om het u gemakkelijk te maken vindt u op www.hillhout.com de complete 

Hillhout-collectie overzichtelijk onderverdeeld in productgroepen, met alle relevante 

informatie (inclusief fotomateriaal) van ieder product afzonderlijk.

HILLHOUT ONLINE
In het voorjaar van 2012 introduceren wij onze

geopti maliseerde website met webshop. Hier vindt u

alles wat u van het A-merk Hillhout mag verwachten.

DE LEUKSTE TUINIDEEEN
VINDT U ONLINE
• complete ideetuinen

• de laatste tuintrends

• inspiratievideo’s

• iedere maand tips van een tuinarchitect

KOM ALLES TE WETEN OVER
DE HILLHOUT PRODUCTEN
• alles wat u wilt en moet weten over uw Hillhout product

• makkelijk vergelijken, beter kiezen

• handleidingen en andere downloads

• veel voorbeeldfoto’s van toepassingen

ZOEK DE HILLHOUTDEALER
BIJ U IN DE BUURT 
• alle dealers in de buurt

•  eerst zien dan online bestellen?

...zoek op showroommodel per dealer

• gemakkelijk online shoppen

• uw bestelling op tijd thuisbezorgd

Dealer support
Ook bij online bestellen bent u verzekerd van dealer support! 
Bij uw aankopen op www.hillhout.com selecteert u heel een-

voudig uw eigen vertrouwde Hillhout-dealer en bent daarmee 
verzekerd van optimale aftersalesservice.

postcode woonplaats

ONLINE HULP 
BIJ KIEZEN!

Klantenservice
038-8504567

Chatten met
klantenservice

RVS afgemonteerd PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
10 jaar garantie 
tegen houtrot 

Thuiswinkel
waarborg

Hillhout
website
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Direct verwerkt in

eigen zagerijen

...minimale milieuschade,

maximale controle.

Hout uit duurzaam beheerde bossen

...juist aangelegd voor productie, let op de

PEFC- en FSC-certifi caten!

de inspiratiebron voor al onze innovaties
DUURZAAMHEID

Onze kwaliteit
van leven mag nooit
ten koste gaan van die 
van anderen

Hout heeft van nature unieke kwaliteiten,
Hillhout voegt er nog een paar aan toe

1.   Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een laag gewicht), uitstekend 
isolerend en is milieuvriendelijk omdat er geen grote hoeveelheden energie nodig zijn 
om hout te produceren en te verwerken.

2.  Hout slaat CO2 op en houdt het vast.

3.  Het hout van Hillhout is FSC- of PEFC-gecertifi ceerd en komt uit speciaal daarvoor 
aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt. Doordat in 
deze bossen de bomen dicht op elkaar worden geplant, vormen ze een ecosysteem 
en onttrekken daardoor enorm veel CO2 aan de lucht.

4.  Hout is met relatief weinig energie uitstekend recyclebaar.

5.  Dat recyclen kunt u met Hillhout lang uitstellen, omdat bijna al het naaldhout van 
Hillhout op unieke wijze verduurzaamd is (met maar liefst 10 jaar garantie tegen houtrot).

We staan er niet altijd bij stil, maar voor alle producten die wij 

kopen is veel energie verbruikt voor productie en vervoer. De 

bijbehorende CO2-uitstoot is wereldwijd één van de grootste 

bedreigingen voor mens en milieu. Daarom doet Hillhout er

alles aan om zo groen mogelijk te produceren, wat begint bij

de keuze voor FSC™- of PEFC™-gecertficeerd hout.

FSC™ (Forest Steward-ship Council) 
Het bekendste keurmerk voor zowel hard- als zachthout 

FSC™ is een internationale organisatie die verantwoord 

bosbeheer stimuleert door wereld wijde standaarden: 

30% van de gecertifi ceerde bossen op aarde valt onder 

FSC™. Hillhout is FSC-gecertifi ceerd en is deelnemer 

van FSC™ Nederland. www.fscnl.org 

Komo-verduurzaamd
Het naaldhout wat Hillhout voor haar producten gebruikt 

wordt volgens strenge eisen KOMO-verduurzaamd. Hier-

door krijgen vocht, schimmels en insecten gegarandeerd 

10 jaar geen kans. Dit procedé geldt voor bijna al onze 

producten.

PEFC™ (Programme for Endorsement 
of Forest Certification) 
Dit is een internationale non-profi t organisatie met als doel 

het duurzaam beheren van de bossen wereldwijd, gericht 

op de economische, ecologische en sociale functies van het 

bos: 60% van de gecertifi ceerde bossen op aarde valt onder 

PEFC™. Meer dan 80% van ons zachthout komt uit PEFC- 

bossen. www.pefcnederland.nl

Met minimale transportbewe-

gingen en maximale efficiency 

geleverd in heel europa

...ook daarom onze webshop.

Gezonder leven door meer

buiten te genieten

...en dan ook nog eens leuker, 

gezelliger en sfeervoller.

Op unieke wijze

verduurzaamd

...dus uitstekend bestand 

tegen weers invloeden en 

insecten én milieuvriendelijk.
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NOVITEITEN 2012
Elan bloembakken en scherm

Innovatieve
designlijn Elan

De verfi jnde vormgeving van de Elan bloembakken 
en het Elan scherm past uitstekend bij de

moderne tuinstijl en bovendien kiest u hiermee
gegarandeerd voor een kwalitatief  

hoogwaardig en duurzaam product.

DESIGN VAN 
        HILLHOUT

Elan Trellisbloembak
Excellent

Kijk op pagina 70-71

Elan Bloembakken
Excellent

Kijk op pagina 70-71

Elan Scherm
Excellent

Kijk op pagina 16

Elan Terrasbloembak
Excellent

Kijk op pagina 70-71
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NOVITEITEN 2012
Tuinhuis Sydney Excellent

Innovatieve
variant op tuinhuis en living

Opbergruimte én een overdekte plek om te
loungen, koken, spelen of sporten ineen.

Onderscheidend modern vormgegeven en de
twee nissen nodigen uit voor een sfeervolle

of praktische invulling.

HILLHOUT EXCELLENT
Het Hillhout Excellent vignet komt u regelmatig tegen op onze producten en in 

ons magazine. Het impliceert dat u te maken heeft met een uitstekend Hillhout 

product dat zich extra onderscheidt in kwaliteit, afwerking en design.

STEL ZELF 
SAMEN
Voorjaar, zomer, herfst 

of winter... de wanden 

van de overkapping zijn 

zelfs na montage aan-

pasbaar aan het jaar-

getijde. U kunt namelijk 

de wandelementen heel 

eenvoudig weer demon-

teren en op een andere 

plek herplaatsen. Aan u 

de keus!

Tuinhuis Sydney Excellent
Kijk op pagina 38

10 11



PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

Kies bewust een Hillhout Schutting

SCHUTTINGEN
Eigenlijk mist het woord schutting de rijkdom van de exclusieve erfafscheiding die 

u met Hillhout tuinschermen creëert. Vormgeving, materiaalgebruik, constructie 

en afwerking… elk Hillhout tuinscherm is in ieder opzicht anders dan elke andere 

schutting, met als absolute top de Excellent-lijn.

Een Hillhout tuinscherm is een blijvende blikvanger voor uzelf, uw buren en uw woning, waarbij u 

de keuze hebt uit verduurzaamd hout, hardhout en composiet. Levensduur? Ongeëvenaard! En dat 

vinden wij belangrijk, want onze visie op duurzaamheid gaat verder dan het leveren van producten met 

een lange levensduur alleen.

Voor elke situatie!
Hillhout heeft een zeer veelzijdig assortiment schuttingen 

allemaal van hoogwaardige kwaliteit. Voor elke smaak en 
elke situatie is er wel een oplossing. Van laag tot hoog, van 

open tot dicht. Voor meer informatie raadpleeg uw Hillhout 
dealer of kijk op www.hillhout.com

RVS afgemonteerd KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
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            Uniek Designprofi el!
     De Designschermen Excellent zijn bijzonder fraai afgewerkt 
met het unieke Hillhout designprofi el, dat u o.a. ook bij de 
   Hillhout overkappingen en tuinhuizen zult tegenkomen.

Designschermen Excellent

Designscherm 180  (hxb) 180x180 cm 189,-
Designscherm 90H (horizontale stroken) (hxb) 180x90 cm 169,-
Designscherm 90V (verticale stroken) (hxb) 180x90 cm 169,-

Designdeur Excellent (hxb) 180x100 cm 199,-

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

Basicschermen Excellent

Basicscherm 180  (hxb) 180x180 cm 155,-
Basicscherm 90H (horizontale stroken) (hxb) 180x90 cm 135,-
Basicscherm 90V (verticale stroken) (hxb) 180x90 cm 135,-

Basicdeur Excellent (hxb) 180x100 cm 175,-

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

DUBBELZIJDIG MOOI
De Design- en Basicschermen Excellent zijn aan beide zijden even mooi en vormen, 

doordat ze helemaal gesloten zijn, een ideale schutting tussen u en uw buren. 

Het Designscherm Excellent is bovendien fraai afgewerkt met een prachtig designprofi el.

Tuinwand Excellent
Designschermen Excellent

Basicschermen Excellent

GESLOTEN
SCHUTTINGEN

De Tuinwand Excellent is een chique en sterke 

vlakke houten wand van circa 2 meter hoog met 

aan twee zijden geprofi leerde en watervastver-

lijmde platen (15 mm dik). De totale dikte van de 

wand is 10 cm. Leidingen voor bijvoorbeeld 

elektriciteit of water kunnen bij plaatsing perfect 

in de wand geïntegreerd worden. 

TUINWAND VAN 
2 METER HOOG!

Tuinwand Excellent 

Tuinwand Element (hxb) 193x100 cm. 199,-
Tuinwand Afdekbalk (hxbxl) 3x12x200 cm. 14,95

20
0 

cm

Aan beide zijden even mooi

Leidingen uit het zicht

Steunpalen geïntegreerd

Kleurtje?
Zie pagina 26
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Elan scherm Excellent
Jumboschermen

Deurframes

PLANKEN
SCHUTTINGEN

NIEUW!

DESIGNLIJN ELAN

Hillhout introduceert in 2012 een nieuwe designlijn die u herkent aan 

de naam Elan. Inspelend op de vraag naar meer verfi jnde vormgeving 

en stijl, worden de Elan schermen, deuren en bloembakken geken-

merkt door smalle houten balkjes met een tussenruimte van ca. 1 cm. 

Het Elan scherm is aan beide zijden even fraai, dus mooi om samen 

met uw buren te plaatsen. Ook de bijpassende deur met een verzinkt 

framewerk mag er zijn.

EIGENTIJDSE
SCHUTTING

Jumboscherm en deur 200 cm hoog

Jumboscherm 200V (hxb) 200x180 cm. 99,-
Jumbodeur 200V (hxb) 200x100 cm.  139,-

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

Jumboschermen

Horizontaal 180/180 (hxb) 180x180 cm. 79,-
Horizontaal 145/180H (hxb) 145x180 cm. 75,-
Horizontaal 180/103H (hxb) 180x103 cm. 69,-
Verticaal 145/180V (hxb) 145x180 cm. 75,-
Verticaal 90/180V (hxb) 90x180 cm.   65,-
Toogscherm 180 (hxb) 180x180 cm. 79,-

IJzeren deurframes

Zonder planken.  (hxb) 180x100 cm. 119,-
Met zachthouten planken (hxbxd) 180x100x5 cm. 159,-

Frame van vuurverzinkt ijzer. Inclusief slotkast, exclusief sluitwerk.

Verstelbare schanieren. Links of rechtsdraaiend.

Jumbodeuren 

1.  Jumbodeur 180H (hxb) 180x100 cm. 129,-
2.  Jumbodeur 180V (hxb) 180x100 cm.  129,-
3.  Jumbotoogdeur (hxb) 180x100 cm.  129,-

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

Elan scherm en -deur Excellent

Elan scherm (hxb) 180x180 cm. 139,-
Elan deur (hxb) 180x100 cm.  199,-

Deur met frame van vuurverzinkt ijzer. Inclusief slotkast, exclusief sluitwerk.

Verstelbare schanieren. Links of rechtsdraaiend. 

MEER PRIVACY

Een schutting gemaakt van onze 2 meter hoge Jumboschermen zorgt voor

minder inkijk en geeft u precies dat beetje extra privacy wat het buitenleven

nóg aantrekkelijker maakt.

Jumboscherm 17 planken 

(hxb) 180x180 cm. 89,-

5 cm dik

Meer privacy

Bijpassende deur

Oerdegelijk

Zeer solide

Trekt niet krom

Minder inkijk
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Composietscherm
Hardhoutschermen

PLANKEN
SCHUTTINGEN

Duurzaam

Composiet scherm en deur antraciet

Composiet scherm (hxb) 180x180 cm 199,-
Composiet deur (hxb) 180x90 cm 159,-

Scherm met aluminium tussenbalken. Inclusief RVS L-beslag en schroeven.

DUURZAAM
DESIGN

Naast schuttingen van verduurzaamd zachthout of hardhout bieden wij ook 

een alternatief: Hillhout Composiet. Dit uit houtvezel en kunststof geperste 

materiaal biedt eigenlijk alleen maar voordelen.

COMPOSIET

Tip!
Verf de palen in bijpassende

aluminium kleur zoals op de foto.

Gemaakt van natuurlijke vezels en polymeren 

Zeer duurzaam

Onderhoudsvrij

Eenvoudig te monteren

RVS afgemonteerd

Deurframe met FSC™ 
hardhouten 
planken Exotic

(hxbxd) 180x100x5 cm.    179,-

Frame van vuurverzinkt ijzer. Inclusief 

slotkast, exclusief sluitwerk.

Verstelbare schanieren. Links of 

rechtsdraaiend.

FSC™ Scherm in lijst Exotic

(hxb) 180x180 cm  189,-

Mixed hardwood. Raamwerk 4,2x4,2 cm. Stoken 0,8x9 cm.

FSC™ Plankenscherm en -deur recht Exotic

Plankenscherm recht Exotic (hxb) 180x180 cm 189,-
Plankendeur recht Exotic (hxb) 180x90 cm 155,-

Mixed hardwood. Planken met dubbele groef.

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

FSC™ Plankenscherm en –deur toog Exotic

Plankenscherm toog Exotic (hxb) 180x180 cm 189,-
Plankendeur toog Exotic (hxb) 180x90 cm 155,-

Mixed hardwood. Planken met dubbele groef.

Excl. hang- en sluitwerk > p.25

EERSTEKLAS 
HARDHOUT 
Uitsluitend uit gebieden met een 

verantwoord bosbeleid. 

Hillhout is gecertifi ceerd voor haar 

hardhout door FSC™ (Forest 

Stewardship Council) dat wereldwijd 

verantwoord bosbeheer stimuleert. 

FSC
hardhout
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Schutterscherm Excellent
Jaloezie-elementen Excellent

Jaloeziescherm Exotic
Perfoscherm Excellent

Waaierscherm
Terrasscherm

SPECIALE
SCHUTTINGEN

Shutterscherm Excellent

(hxb) 180x90 cm.  189,-

Het Shutterscherm Excellent speelt met het licht. 

De beweegbare lamellen zijn aan de stand van de 

zon aan te passen. Het scherm is te gebruiken als 

afscheiding maar ook als dak op een pergola. Alle 

lamellen zijn middels een RVS strip aan elkaar ver-

bonden. Hierdoor bewegen de lamellen synchroon. 

SPELEN 
MET LICHT Beweegbare houten lamellen

Waaierscherm

Enkelzijdig. Kwartcirkel 180 cm. 119,-

Terrasscherm

(hxb) 180x180 cm. 189,-

Inclusief glaslatten, exclusief glas 

(glasmaat ca. 110,5x53 cm).

Perfoscherm Excellent

(hxb) 180x90 cm.  169,-

Geperforeerde groene aluminium platen.

Hoge slijtvastheid door behandeling met Luxacote.®

Jaloezie-elementen Excellent

(hxb) 90x180 cm. 75,-
(hxb) 77x180 cm. 62,50

Planken onder een hoek van 45 graden op 3 onderregels.

FSC™ Jaloeziescherm Exotic

(hxb) 180x180 cm. 249,-

Mixed hardwood. Raamwerk 3x4 cm. Lamellen 0,8x4 cm.

FSC
hardhout

 Ook als ‘pergoladak’ toepasbaar
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Een schutting gemaakt van gaas of trellis geeft houvast aan 
bloemen en klimplanten en vormt na enige tijd de natuurlijkste 

tuinafscheiding die u zich maar wensen kunt.

Onze groenste schutting!

GAAS- EN 
TRELLIS

SCHUTTINGEN
Gaasschermen en -panelen

Trellisschermen

Gaaspanelen zwart

(hxb) 180x180 cm. 69,-
(hxb) 180x90 cm. 47,50

Zwart gecoat metaal, mazen 9,5x9,5 cm

Gaaselementen Excellent

(hxb) 180x180 cm. 109,-
(hxb) 180x90 cm. 92,50

 Verzinkte stalen mat  

 mazen 9,5x9,5 cm

Trellisschermen de Luxe

(hxb) 180x180 cm.   55,-
(hxb) 120x180 cm.   40,95
(hxb) 90x180 cm.   34,75
(hxb) 77x180 cm.   31,25
(hxb) 60x180 cm.   23,95

Trellisschermen Jasmijn

(hxb) 180x180 cm. 89,-
(hxb) 180x120 cm.  67,50
(hxb) 180x90 cm. 49,95
(hxb) 180x60 cm. 42,95

Trellis Méditerranée

(hxb) 180x60 cm. 36,95

FSC™ Trellisscherm Exotic
 

(hxb) 180x180 cm. 67,50
(hxb) 180x127 cm. 48,50
(hxb) 180x91 cm. 34,50
(hxb) 180x56 cm. 22,95
(hxb) 180x39 cm. 17,25

Mixed hardwood. Mazen 14,7x14,7 cm. Latten 1,5x3 cm.

 FSC™ Trellisscherm 
Diagonaal Exotic

 
((hxb) ) 180x180 cm. 169,-
((hxb) ) 180x90 cm.  99,-
((hxb) ) 180x60 cm.  62,50
((hxb) ) 180x41 cm.  49,95

Raamwerk 2,5x3,5 cm. 

Latten 1x3 cm. Mazen 6x6 cm.

FSC™ Gaaselement Exotic
 

(hxb) 180x180 cm. 149,-
(hxb) 180x90 cm. 119,-

Mixed hardwood.

Ideaal als plantenklimrek  

Mazen ca. 4,5x5 cm Mazen ca. 11,5x11,5 cm  Mazen ca. 2,2x2,2 cm

FSC
hardhout

FSC
hardhout

FSC
hardhout
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L-beslag
Metplaten en Metpalen

Grondankers
Paalkoppen

Hang- en sluitwerk
Sierlijst

Afdeklat
Regenpijpbeugel

ACCESSOIRES

Hang- en sluitwerk 

Verpakt in doos: 2 hangen, 2 duimen, klinkstel 
en benodigde schroeven. 44,75

Hang- en sluitwerk Excellent   

Zwart verzinkt. Verpakt in doos: 2 hangen,
2 duimen, klinkstel en benodigde schroeven. 49,95

Sluitwerk   

1. Opdekpoortslot met baardsleutel 21,75
2. Poortcilinderslot 44,50

L-beslag

RVS 4L-beslag 4 stuks met schroeven. 6,49
L-beslag Geel verzinkt. Zonder schroeven. 0,69
4L-beslag Geel verzinkt. 4 stuks met schroeven. 3,19

Metpalen

Metpaal 5  5x5 cm. 8,99
Metpaal 7  7x7 cm.  9,79 
Metpaal 9  9x9 cm.  15,95
Metpaal 12 12x12 cm. 23,95

Verzinkte metalen paal houder van 75 cm lang. Voor vierkantpalen.

Metplaten

Metplaat 7 7x7 cm. 9,29
Metplaat 9 9x9 cm. 10,50 
Metplaat 12 12x12 cm. 16,50

Verzinkte metalen paal houder op onderplaat. Voor vierkantpalen.

Grondankers

Grondanker 7 met grondpen 7x7 cm. 9,99
Grondanker 7 met grondplaat 7x7 cm. 10,25
Grondanker 9 met grondpen 9x9 cm. 10,25
Grondanker 9 met grondplaat 9x9 cm. 10,95

Verzinkt, met grondplaat om op een stevige ondergrond 

te monteren of met grondpen om in beton te storten. 

Houten Sierlijst 

T.b.v. vierkantpaal 8,8x8,8 cm. 15,50

Afdeklat schermen

(hxbxl) 3x8x180 cm.   6,99

Regenpijpbeugel

Geel verzinkt. Binnenmaat 10x12,5 cm. 
Set van 2 stuks. 16,25

Paalkoppen

1.  Set ronde knop 7 
 Set van 2 stuks.  8,99

2. Set ronde knop 9  
 Set van 2 stuks.   11,50

3. Paalornament Kogel 7 
 Verzinkt. T.b.v. vierkantpaal 6,8x6,8 cm. 9,99

3. Paalornament Kogel 9   
 Verzinkt. T.b.v. vierkantpaal 8,8x8,8 cm. 11,50

4.  Paalornament Piramide 7 
 Verzinkt. T.b.v. vierkantpaal 6,8x6,8 cm. 2,69

4.  Paalornament Piramide 9 
 Verzinkt. T.b.v. vierkantpaal 8,8x8,8 cm.  3,29

5.  Afdekkap voor paal 6,8x6,8    
 Model diamantkop. (hxbxl) 4x9x9 cm. 2,89

5.  Afdekkap voor paal 8,8x8,8 
 Model diamantkop. (hxbxl) 5x11,5x11,5 cm.  3,29

6.  Hardhouten Afdekkap Exotic voor paal 6,5x6,5    

 Model diamantkop. (hxbxl) 4x9x9 cm.  6,99

6.  Hardhouten Afdekkap Exotic voor paal 9x9 
 Model diamantkop. (hxbxl) 5x11,5x11,5 cm.   8,99

24 25



alles wat hout nodig heeft

Je tuinhout heeft onder invloed van het weer heel wat te 
verduren. Met de producten van CetaBever bescherm je 
hout tegen alle weersinvloeden. Ons complete assortiment 
biedt alles om je tuinhout optimaal te beschermen, 
te onderhouden en op te frissen. Kijk voor het volledige 
Tuinassortiment en demo’s op www.cetabever.nl
 

HILLHOUT
ADVISEERT

...met de
OutdoorChef barbecues
Barbecuen of beter gezegd OutdoorCheff en doet u bewust buiten, 
het hele jaar door onder een overkapping van Hillhout. Sfeervol 
genieten van het buitenleven en nooit meer bak-,
braad- en kookluchtjes
in huis. Ontdek alle voordelen van de

gepatenteerde kogeltechnologie. Kwaliteit uit Zwitserland.
De kogelbarbecue onderscheidt zich van elke andere barbecue door het gesloten systeem 

met een optimale lucht- en warmtecirculatie, waardoor gerechten beter en sneller kunnen 

worden bereid. Deze technologie is dan ook terug te vinden in alle OUTDOORCHEF barbecues:

gas, houtskool en elektrisch. Neusje van de zalm is de collectie gaskogelbarbecues 

met het wereldwijd gepatenteerde trechtersysteem in de kogel.

...met de...met de

OUTDOOR 
      COOKING

GEZOND

GEMAKKELIJK

GEVARIEERD

De enige met 100% bescherming tegen vetvlammen

De best mogelijke hitteverdeling, omdraaien hoeft niet

Met accessoires om te grillen, roosteren, bakken, braden,
wokken, stomen

HILLHOUT
ADVISEERT

OUTDOORCHEF BENELUX B.V.
Prinsenhil 29 Breda

tel: +31 (0) 76-5815947

e-mail: info@outdoorchef.nl

www.outdoorchef.com

Uniek trechtersysteem!
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PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

OVERKAPPINGEN
Waardevol investeren in luxe? Gun uzelf een Hillhout overkapping! U gaat veel meer 

van de gezonde buitenlucht genieten en hebt altijd dat heerlijke vakantiegevoel 

binnen handbereik. Lekker loungen, buiten koken, sporten of spelen, het kan 

allemaal in een exclusieve Hillhout Living of Cabin. In vele maten leverbaar en met 

de modulaire wand elementen gemakkelijk aanpasbaar aan uw eigen wensen én 

aan de verschillende seizoenen. De wandelementen zijn heel eenvoudig te demon-

teren en aan een andere zijde weer te plaatsen.

Alle overkappingen maken deel uit van de Excellent lijn, uw garantie dat vormgeving, kwaliteit en 

afwerking excellent te noemen zijn. Met vele innovatieprijzen en tuinawards als bewijs.

In weer en wind!
De Living Modulair is bij uitstek geschikt voor iedereen die 

het liefst het hele jaar buiten leeft. Met de verplaatsbare 
wandelementen met of zonder glas bent u de 4 seizoenen de 
baas! Voor meer informatie raadpleeg uw Hillhout dealer 

of kijk op www.hillhout.com

Een Hillhout Overkapping? Zeker weten! 

RVS afgemonteerd KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
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1 2 4 53

OVERKAPPINGEN
Living Modulair Excellent 400/500/700

Living Modulair Excellent 700 met tuinhuis
 Wandelementen Design en Basic

Riant buitenverblijf van 390 cm, 502 cm tot zelfs 724 cm 

breed! Eindeloos veel varianten mogelijk met de

8 soorten Wandelementen Excellent. Creëer bijvoor- 

beeld een afgescheiden ruimte en gebruik deze als 

aparte loungehoek of buitenkeuken. Zelfs een atelier 

of aparte werkplek behoort nu tot de mogelijkheden. 

Maar… toegepast als luxe carport kan natuurlijk ook.

Lekker open, deels open of juist één zijde geheel gesloten. 
De Living Modulair Excellent laat zich eenvoudig aanpassen, 

ieder seizoen, aan uw persoonlijke wensen.

STEL ZELF SAMEN
VAN 4 TOT

7 METER BREED!

Living Modulair Exc. 400
 

(hxbxd) 245x390x390 cm. 1.799,- 
Montage/plaatsen 659,-

Living Modulair Exc. 500
 

(hxbxd) 245x502x390 cm. 2.199,-
Montage/plaatsen 659,-

Living Modulair Exc. 700
 

(hxbxd) 245x724x390 cm. 2.699,-
Montage/plaatsen 799,-

Living Modulair Exc. 700 
met Design Tuinhuis

Tuinhuis (bxd) 210x350 cm.
Totaal  (hxbxd) 245x724x390 cm. 4.599,-
Montage/plaatsen 799,-
Wanden en deur Tuinhuis uitgevoerd met designprofi el.
Alleen wandelementen aan achterzijde mogelijk.

KIES EEN BASIS

KIES WANDELEMENTEN
Wandelementen Design en Basic

 

1.   Wandelement dicht Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

2.  Wandelement groot raam Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

3.  Wandelement klein raam Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

4.  Wandelement Shutter Excellent
(hxb) 218x101 cm. 199,-

5.  Staander t.b.v. Wandelementen
(hxbxd) 227x9x9 cm. 19,95

Bij het plaatsen van wandelementen heeft
u extra staanders nodig.

CREEËR EEN UNIEKE LIVING MODULAIR

Nieuw!

Acrylaatplaat 3 mm dik in elementen met raam

Met uniek designprofiel of de nieuwe basic Design

Basic

Staanders 12x12 cm

Dakleer en hemelwaterafvoer

Dakoverstek rondom ca. 20 cm
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Buiten genieten begint bij het plaatsen van een Hillhout overkapping, zoals de Out-

door Cabin Excellent. Lekker loungen, ontspannen in de jacuzzi of buitensauna, samen

barbecueën of de kinderen lekker laten spelen. De Outdoor Cabins zijn standaard uitge-

voerd met een vaste achterwand. Optioneel kunt u kiezen uit 4 soorten Wandelementen voor 

de zijwanden, zie onderstaande voorbeelden. Alle wanden hebben het unieke designprofi el, 

waarmee ook het Designscherm en opbergkist Chelsea zijn uitgevoerd. 

Outdoor Cabin Excellent

(hxbxd) 245x335x200 cm.  1.429,- 
Montage/plaatsen  589,-

Outdoor Cabin Grand Excellent

(hxbxd) 245x390x340 cm.  2.199,-
Montage/plaatsen  659,- 
Inclusief 2 extra staanders voor de Wandelementen.

Hoekmodel Outdoor Cabin Excellent

(hxbxd) 245x390x390 cm.   2.499,-
Montage/plaatsen  659,- 

HET HELE JAAR
BUITEN GENIETEN

Enkele variatiemogelijkheden met de 4 soorten Wandelementen Excellent.

KIES WANDELEMENTEN
Wandelementen Design

 

1.   Wandelement dicht Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

2.  Wandelement groot raam Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

3.  Wandelement klein raam Excellent
(hxb) 218x101 cm. 189,-

4.  Wandelement Shutter Excellent
(hxb) 218x101 cm. 199,-

UNIEK
DESIGNPROFIEL

KIES EEN BASIS

CREEËR EEN UNIEKE OUTDOOR CABIN

Staanders 12x12 cm

Dakleer en hemelwaterafvoer

Dakoverstek rondom ca. 20 cm

Achterwanden met designprofiel

Outdoor Cabin Excellent
Outdoor Cabin Grand Excellent

Hoekmodel Outdoor Cabin Excellent
 Wandelementen Design

OVERKAPPINGEN

Nieuw!

Cabinets en Regalen
Zie pagina 51

OUTDOOR COOKING
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OVERKAPPINGEN
Terrasoverkapping 

Coolfit Zonwering Paviljoen Excellent 
Nesling schaduwdoeken 

Het hele jaar door genieten onder het lichtdoorlatende 

dak van de Hillhout Terras overkapping. Standaard diep 

300 cm en in 3 breedtematen leverbaar. Het dak is 

gemaakt van meerwandige polycarbonaatplaten die als 

hoofdkenmerken hebben dat ze licht zijn, een goede 

warmte-isolatie, een grote slagweerstand en een hoge 

lichtdoorlating bieden en zelfdovend zijn. 

Terrasoverkapping 400

(bxd) 400x300 cm. 1.799,-
Montage/plaatsen  659,-

Terrasoverkapping 500

(bxd) 500x300 cm. 2.099,-
Montage/plaatsen  659,-

Terrasoverkapping 600

(bxd) 600x300 cm. 2.399,-
Montage/plaatsen  659,-

 Van gelamineerd hout

Goede warmte isolatie

Hoge lichtdoorlating (UV bestendig polycarbonaat)

ALTIJD LEKKER
LICHT!

Coolfit Zonwering
Paviljoen Excellent

(hxbxd) 240x320x300 cm. 599,-
Met harmonica antraciet- of zandkleurig schaduwdoek.

Laag op laag watervast verlijmd

Trekt niet krom

Doek kan middels een katrol open en dicht

Inclusief harmonica Nesling schaduwdoek

PERGOLA MET 
SCHADUWDOEK
Pergola’s
Zie pagina 65
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PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

TUINHUIZEN
EN BLOKHUTTEN

Wat u maar wilt!
Het complete assortiment tuinhuizen en blokhutten 

bevat veel varianten er past er altijd wel één bij uw tuin-
stijl, -afmetingen en –vorm. Voor meer informatie

raadpleeg uw Hillhout dealer of kijk op
www.hillhout.com.

De zekerheden van Hillhout Tuinhuizen en Blokhutten

Te weinig opbergruimte, wie kent het niet? Een tuinhuis of blokhut is dan een

ideale plek om uw kostbare spullen op te bergen en binnen handbereik te

houden. Maar ook een extra werkplek, hobbyruimte of fijne relaxplek ligt zeker 

binnen de mogelijkheden.

Als u voor een blokhut of tuinhuis van Hillhout kiest, weet u zeker dat u extra (berg)ruimte van top-

kwaliteit in uw tuin krijgt. En… in een paar dagen te realiseren, zeker als u voor de opbouwservice 

van Hillhout kiest. Toch liever doe-het-zelven? Geen probleem, met de duidelijke opbouwhandleiding 

bouwt u zelf stap voor stap uw ’tweede huis’.

KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd RVS afgemonteerd 
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Tuinhuis Sydney Excellent

Type 2025 (bxdxh) 200x235x232 cm. 1.999,-
Type 2035 (bxdxh) 200x345x232 cm. 2.399,-
Type 3025 (bxdxh) 300x235x232 cm. 2.499,-
Type 3035 (bxdxh) 300x345x232 cm. 2.899,-
Optie raam t.b.v. Tuinhuis (bxh) 100x60 cm. 99,-
Montage/plaatsen (alle modellen)  659,-
Bijpassende vloeren verkrijgbaar.

Het nieuwe eigentijdse tuinhuis Sydney Excellent is aan de 

voorzijde uitgevoerd met twee nissen. Deze nissen bieden 

de mogelijkheid om het tuinhuis een persoonlijke touch te 

geven. Denk bijvoorbeeld aan verticaal tuinieren, schappen 

met decoratieve spulletjes, opslag voor haardhout etc. On-

der de optionele aanbouw (overkapping) is het heerlijk loun-

gen of buiten koken. Net als bij de Cabins en Livings kunt u 

de aanbouw ook voorzien van losse wandelementen en dus 

aanpassen aan het seizoen of uw persoonlijke wensen.

Mocht u trouwens geen aanbouw met vaste overkapping 

willen, dan biedt Hillhout dezelfde opstelling maar dan met 

een Coolfi t schaduwdoek als dak. Dit kan middels een katrol 

heel eenvoudig open en dicht geschoven worden.

MEER DAN
EEN TUINHUIS

Optioneel ramen mogelijk

Ook verkrijgbaar zonder nissen

TUINHUIZEN EN 
BLOKHUTTEN

Tuinhuizen Sydney Excellent

NIEUW!

Wandelementen Basic Excellent

1.  Staander t.b.v. wandelementen (hxbxd) 227x9x9 cm. 19,95
2.   Wandelement dicht Excellent (hxb) 218x101 cm. 189,-
3.  Wandelement groot raam Excellent (hxb) 218x101 cm. 189,-
4.  Wandelement klein raam Excellent (hxb) 218x101 cm. 189,-
5.  Wandelement Shutter Excellent (hxb) 218x101 cm. 199,-
Bij het plaatsen van Wandelementen heeft u extra staanders nodig.

Aanbouw overkapping t.b.v. Tuinhuis Sydney Excellent

Type 3025 (bxdxh) 335x235x232 cm. 899,-
Type 3035 (bxdxh) 335x345x232 cm. 999,-

Aanbouw Coolfit-schaduwdoek t.b.v. Tuinhuis Sydney Excellent

Type 3025 (bxdxh) 312x235x232 cm. 599,-
Type 3035 (bxdxh) 312x345x232 cm. 699,-
Schaduwdoek verkrijgbaar in antraciet, zandkleur of gebroken wit.

Aan alle zijden wandelementen mogelijk

Alleen aan zijkant wandelementen mogelijk

Doek kan middels een katrol open en dicht

LOSSE WANDELEMENTEN
met shutters wat een verrassende lichtinval geeft. Groot voordeel van 

de losse Wandelementen is dat ze heel eenvoudig weer te demonte-

ren zijn en u dus naar hartenlust kunt variëren.

De zijkanten van de aanbouw kunt u naar keuze dichtmaken. Hiervoor 

biedt Hillhout vier verschillende Wandelementen. Eén geheel dicht, 

met klein of groot raam en een Wandelement gedeeltelijk uitgevoerd 

De aanbouw Coolfi t-schaduwdoek kunt u ook 
zonder Tuinhuis Sydney aan uw gevel bevestigen.

Idee!
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Design Tuinhuis Verona

Type A420 (bxdxh) 210x210x240 cm. 2.159,-
Type A480 (bxdxh) 240x240x240 cm. 2.399,-
Type A510 (bxdxh) 300x210x240 cm. 2.549,-
Type A540 (bxdxh) 240x300x240 cm. 2.599,-
Type A600 (bxdxh) 300x300x240 cm. 2.799,-
Type A650 (bxdxh) 350x300x240 cm. 2.849,-
Type A700 (bxdxh) 350x350x240 cm. 3.099,-
Montage/plaatsen (alle modellen). 659,-

Design Tuinhuizen Verona

TUINHUIZEN EN 
BLOKHUTTEN

Alle Design Tuinhuizen Verona zijn standaard uitgevoerd 

met een Enkele Designdeur. De wanden zijn 18 mm dik en 

voorzien van het unieke designprofi el. Het dakoverstek is 

rondom ca. 20 cm. Vloer, ramen en deurvarianten optioneel. 

Geleverd inclusief dakleer en dakgootset.

KOMO-VERDUURZAAMD 
MET 10 JAAR GARANTIE!

EIGENTIJDS DESIGN
MET OF ZONDER LUIFEL!

Voorzien van het unieke designprofiel

Ook verkrijgbaar met ramen

Design Tuinhuis Verona met luifel

Type A810  (bxdxh) 600x210x240 cm. 3.899,-
Type A840  (bxdxh) 600x240x240 cm. 3.999,-
Type A900  (bxdxh) 600x300x240 cm. 4.399,-
Type A950  (bxdxh) 600x350x240 cm. 4.599,-
Montage/plaatsen (alle modellen). 799,-

De ideale combinatie van bergruimte (300 cm breed) en een overkap-

ping die u naar eigen wens gebruiken kunt. Bijvoorbeeld als living of om 

buiten te koken. De wanden (dikte 18 mm) zijn voorzien van een unieke 

designprofi lering en gemaakt van topkwaliteit Noord Europees vuren-

hout. Het dak is waterdicht door het gebruik van dakleer in combinatie 

met een hemelwaterafvoer. Het dakoverstek is rondom ca. 20 cm. 

Vloer, ramen en deurvarianten optioneel.

Hoekmodel Design Tuinhuis Verona

(bxdxh) 300x300x240 cm. 3.899,-
Montage/plaatsen.  659,-

Speciaal gemaakt voor de hoek van uw tuin zodat er extra veel ruimte 

overblijft voor de verder inrichting van uw tuin. Standaard uitgevoerd 

met een Enkele Designdeur. De wanden zijn 18 mm dik en voorzien van 

het unieke designprofi el. Het dakoverstek is rondom ca. 20 cm. Vloer en 

deurvarianten optioneel. Geleverd inclusief dakleer, dakgootset en glas 

in de wanden aan de voorzijde.

Opties Design Tuinhuizen Verona

Designramen
Design Tuinhuis met 
rondom ramen (inclusief 
glas). Hoogte raamkozijn 
30 cm. 

Enkele Design Glasdeur
Elk tuinhuis is standaard 
uitgevoerd met een Enkele 
Designdeur (201x87 cm). 
Zonder meer prijs kunt u ook 
kiezen voor een Enkele Design 
Glasdeur.  

Dubbele Designdeuren
Elk tuinhuis is standaard uitgevoerd met een Enkele Designdeur. I.p.v. deze deur kunt u ook 
kiezen voor dubbele deuren, 201x175 cm. Dubbele draaideuren kunnen alleen toegepast worden 
bij Design Tuinhuizen vanaf 240 cm breed. Een hele mooie en ruimte besparende oplossing is 
de Dubbele Design Schuifdeur, toepasbaar bij tuinhuizen met een voorwand van 300 cm en 
350 cm. Echter bij de voorwand van 300 cm kunnen de deuren niet geheel open, maximale 
doorgang is dan 157 cm. Bij de voorwand van 350 cm is de maximale doorgang 172 cm.

Enkele Design Glasdeur Dubbele Design Glasdeur Dubbele Designdeur Dubbele Design SchuifdeurRondom Designramen

Bij alle Design Tuinhuizen Verona zijn KOMO-verduurzaamde vloeren leverbaar. Kijk hiervoor op www.hillhout.com

Speciaal voor de hoek van uw tuin

Ruimtebesparend!

Voorzien van het unieke Designprofiel

Voorzien van het unieke designprofiel
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MET OOK NOG
EENS 10 JAAR GARANTIE!
Hillhout heeft haar blokhutten assortiment vernieuwd en 

verbeterd. Eén van de meest opvallende verbetering is de 

introductie van de hoogwaardige 4 plus hoekverbinding wat 

de blokhut zeer stabiel maakt. Ook is standaard iedere blokhut 

KOMO verduurzaamd met 10 jaar Hillhout garantie tegen 

houtrot. De blokhut wordt zonder extra kosten thuis geleverd.

Blokhutten

TUINHUIZEN EN 
BLOKHUTTEN

Blokhut IJsland met enkele deur

(bxd) 300x200 cm. 1.599,- 
(bxd) 300x250 cm. 1.749,- 
(bxd) 300x300 cm. 1.849,- 
Montage/plaatsen. 659,-

300 cm breed en in 3 dieptematen. Nokhoogte 203 cm.

Standaard exclusief bloembak.

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

Wandbalken 28 mm dik

Standaard KOMO-verduurzaamd

Ramen en deuren van topkwaliteit

RVS deurbeslag

Inclusief grondregels

Gratis thuisbezorgd

De stapelbouwmethode middels het 4-plus profi el is scherp doordacht en veelvuldig getest. De 4-plus 

hoekverbinding geeft een zeer stabiele blokhut en bestaat uit zorgvuldig uitgefreesde en perfect passende 

wandbalken, waarbij alle hoekverbindingen bijzonder hecht en sterk zijn en het hout niet indroogt.

HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN

Blokhut IJsland met dubbele deur

(bxd) 300x200 cm. 1.559,- 
(bxd) 300x250 cm. 1.749,- 
(bxd) 300x300 cm. 1.849,- 
Montage/plaatsen. 659,-

300 cm breed en in 3 dieptematen. Nokhoogte 203 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

Blokhut Holland

(bxd) 250x200 cm. 1.449,- 
(bxd) 250x250 cm. 1.529,- 
(bxd) 250x300 cm. 1.699,- 
Montage/plaatsen. 589,-

250 cm breed en in 3 dieptematen. Nokhoogte 203 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

Blokhut Ierland

(bxd) 250x250 cm. 1.999,-

Nokhoogte 295 cm, zijwandhoogte 219 cm.

Met glasdeur en 2 glaspanelen.

(bxd) 300x300 cm. 2.249,-

Nokhoogte 310 cm, zijwandhoogte 219 cm.

Met glasdeur en 2 glaspanelen.

Montage/plaatsen. 589,-

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

Blokhut Schotland

(bxd) 300x200 cm. 1.799,- 
(bxd) 300x250 cm. 1.899,- 
(bxd) 300x300 cm. 1.999,- 
Montage/plaatsen. 589,-

300 cm breed en in 3 dieptematen.

Nokhoogte 244 cm, zijwandhoogte 195 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

KOMO VERDUURZAAMD
Standaard is ieder tuinhuis KOMO-verduurzaamd met 10 jaar Hillhout garantie tegen houtrot.
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Blokhutten

TUINHUIZEN EN 
BLOKHUTTEN

GENIETEN VAN 
HET BUITENLEVEN

Blokhut New Foundland

(bxd) 380x380 cm. 2.799,- 
Montage/plaatsen. 799,-

Nokhoogte 257 cm, zijwandhoogte 195 cm.

Luifel 140 cm diep. 

Standaard exclusief bloembak.

Beschikbare opties:

De opties vindt u op pagina 45.

Standaard KOMO-verduurzaamd

Ramen en deuren van topkwaliteit

Hoogwaardige 4-plus hoekverbinding 

RVS deurbeslag

Inclusief grondregels

Gratis thuisbezorgd

Standaard is iedere blokhut KOMO-verduurzaamd met 10 jaar Hillhout garantie tegen houtrot.

KOMO VERDUURZAAMD

Blokhut Madeira Grand

Met rieten dak.  (bxd) 385x275 cm. 4.999,-

Met shingledak.  (bxd) 385x275 cm. 2.975,-

Montage/plaatsen.  799,-

Met dubbele glasdeur, 2 vaste ramen en 2 uitzetramen. 

Nokhoogte ca. 346 cm, zijwandhoogte ca. 217 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u onderaan op deze pagina.

Blokhut Fryslan

Met rieten dak.  (bxd) 300x300 cm. 4.999,-

Met shingledak.  (bxd) 300x300 cm. 2.549,-

Montage/plaatsen.  659,-

Met dubbele glasdeur en dubbel klapraam. 

Nokhoogte 280 cm, zijwandhoogte ca. 155 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u onderaan op deze pagina.

Blokhut Groenland

(bxd) 380x200 cm. 2.099,- 
(bxd) 380x250 cm. 2.299,- 
(bxd) 380x300 cm. 2.499,- 
(bxd) 380x380 cm. Met luifel 2.799,- 
Montage/plaatsen. 659,-

380 cm breed en in 4 dieptematen.

Nokhoogte 257 cm, zijwandhoogte 195 cm. 

Standaard exclusief bloembak en dakgootset

Beschikbare opties:

De opties vindt u onderaan op deze pagina.

Blokhut Estland

(bxd) 200x200 cm. 1.399,- 
(bxd) 200x250 cm. 1.529,- 
(bxd) 200x300 cm. 1.699,- 
Montage/plaatsen. 589,-

200 cm breed en in 3 dieptematen.

Nokhoogte 228 cm, zijwandhoogte 195 cm.

Beschikbare opties:

De opties vindt u onderaan op deze pagina.

OPTIES BLOKHUTTEN (DETAILS EN PRIJZEN ZIE WWW.HILLHOUT.COM)

1   Bloembak 90 of 130 cm

2   Set goten tbv zadeldak

3   Set goten tbv lessenaarsdak

4   Houten vloeren

9   Terras en balustrade

10   Enkele glasdeur ipv standaard

11   Dubbele (glas)deur ipv standaard

12   Enkel raam

5   Extra wandbalklaag

6   Shingles in andere kleur

7   Afdak

8   Deurketting

13   Dubbel raam

14   Extra deur

15   Extra raam / glaspaneel

Rieten daken worden op ambachtelijke wijze vervaardigd
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GARANTIE

TUINMEUBILAIR
EN -DECORATIE

Zitten, opbergen, 
aankleden en…bruggen bouwen!

Uw tuingereedschap, -kussens, -hout of kliko’s fraai uit of juist in het zicht? 
Dan heeft Hillhout dé oplossing. Maar ook keukenmeubilair voor 

buiten of spiegels die zorgen voor een ruimtelijk eff ect, klimrekken voor uw 
klimplanten en een brug over uw vijver. Voor meer informatie raadpleeg uw 

Hillhout dealer of kijk op www.hillhout.com.

De zekerheden van Hillhout Tuinmeubilair en -decoratie

Wat is een tuin zonder meubilair of decoratie? Daarom heeft Hillhout een 

brede range praktische tuinhoutproducten die uw tuin verfraaien en 

jarenlang mooi blijven. Met altijd 10 jaar garantie tegen houtrot, dus mini-

maal 10 jaar genieten van die unieke sfeer die u met Hillhout realiseert.

Hillhout tuinmeubilair en decoratie is gemaakt van het beste naaldhout uit gecertifi ceerde bosbouw-

gebieden en wordt daarna verduurzaamd en RVS afgemonteerd. Kiest u daarnaast ook nog eens 

voor het Excellent-label, dan hebt u een gegarandeerd topproduct in uw tuin.

RVS afgemonteerd KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
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Banken en tafels
Picknicktafels

Lattenbank
Boombank

TUINMEUBILAIR
EN -DECORATIE

Tuinmeubilair is beeld- en sfeerbepalend in elke tuin en op elk terras. 

Met de verduurzaamde houten tafels en banken van Hillhout maakt u 

absoluut een goede keus, ze zijn stoer en sterk, u kunt ze altijd buiten 

laten staan en u heeft ook nog eens 10 jaar garantie tegen houtrot.

...ALLEMAAL
AAN TAFEL!

GEZELLIG...

Zeer robuust

4-persoons bank

Picknicktafel Excellent

(hxbxl) 70x150x180 cm. 199,-

6-Persoons picknicktafel. Tafelblad 70 cm breed en 3,5 cm dik. Zittingen 27 cm breed.

Picknicktafel de Luxe Excellent

(hxbxl) 72x160x180 cm. 299,-

6-Persoons picknicktafel van 4,5 cm dik hout. Tafelblad 75 cm breed. Zittingen 29 cm breed.

Lattenbank

160 cm breed, driezits. 125,-

Smeedijzeren onderstel. Wordt niet geverfd geleverd. 

Boombank

Halve cirkel: breedte 160 cm, hoogte 86 cm. 189,-

Met het bouwpakket kunt u 3 zitbankjes samenstellen die aan elkaar gemonteerd een halve cirkel 

vormen. Twee boombanken tegen elkaar en u krijgt een hele cirkel met een binnendoorsnede 

van ca. 55 cm.

Picknicktafel de Luxe Excellent XL

(hxbxl) 72x160x240 cm. 379,-

8-Persoons picknicktafel van 4,5 cm dik hout. Tafelblad 76 cm breed. Zittingen 30 cm breed. 

Picknicktafel Junior

(hxbxl) 55x90x90 cm.  79,-

Countrybank en -tafel Excellent

Countrytafel Excellent (hxbxl) 75x90x204 cm. 245,-
Countrybank Excellent (hxbxl) 45x38x180 cm. 169,-

Excellent Banken en Tafel 

Excellent Bank met leuning (hxbxl)  83x55x180 cm. 279,-
Excellent Bank (hxbxl)  44x46x180 cm. 199,-
Excellent Tafel (hxbxl)  71x78x180 cm. 279,-

Met opklapbare zittingen

Zware kwaliteit Voor kinderen van ca. 3 - 8 jaar

Zeer decoratief!

Plaats voor 8 personen!

Met opklapbare zittingen

Zware kwaliteit
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Buitenkeukens
Kasten en kisten

TUINMEUBILAIR
EN -DECORATIE

De robuuste houten meubelen van Hillhout zijn niet 

meer weg te denken in een tuin waar veel wordt 

gekookt. Als solide basis om lekker buiten te koken, 

uitgebreid te dineren of gezellig te barbecueën.

EEN ECHTE
SMAAKMAKER!

Verzinkt, gepoedercoated bovenblad

Deur links- of rechtsdraaiend

Country Buitenkeuken en -kast Excellent

Buitenkeuken (hxbxd) 90x172x64 cm. 419,-
Buitenkast (hxbxd) 200x72x56 cm. 449,-

Deuren links of -rechtsdraaiend.

Designkist Chelsea Excellent

(hxbxd) 55x172x63 cm. 299,-

Tuinkasten Excellent

1. (hxbxd) 206x85x85 cm. 649,-
2. (hxbxd) 122x145x91 cm. 669,-

De bovenkant fraai afgewerkt met aluminium

lijst en de deuren zijn afsluitbaar. (Wordt niet

geverfd geleverd.)

Het regaal, verkrijgbaar in 2 breedtematen, vormt een solide basis voor uw kookunit of 

barbecue. Naast het regaal kan aan elke zijde een cabinet worden geplaatst (uitgevoerd 

met designprofi lering). Op het cabinet past een werkblad van Belgisch hardsteen.

Greenguards

1. Greenguard  (hxbxd) 230x199x84 cm. 899,-
2. Hoekmodel Greenguard  (hxbxd) 230x135x135 cm. 849,-

Tuinkist Excellent

(hxbxd) 60x154x81 cm. 469,-

Wordt niet geverfd geleverd.

Cabinets en Regalen

1. Cabinet Excellent left (hxbxd) 90x60x60 cm. 349,-
2. Cabinet Excellent right (hxbxd) 90x60x60 cm. 349,-
3.  Regaal Excellent  107 cm (hxbxd) 62x107x53 cm. 329,-

Regaal Excellent  145 cm (hxbxd) 62x145x53 cm. 359,-
4. Werkblad van hardsteen (hxbxd) 3x60x62 cm. 79,-

Buitenkeuken Excellent

(hxbxd)  90x170x60 cm. 499,-

Verzinkt, gepoedercoated bovenblad.

Countrykast

(hxbxd)  210x89x43 cm. 499,-

Dak van verzinkt staalplaat.

Dak van verzinkt staalplaat

Deuropening 96 cm

Voorzien van het unieke designprofiel Bovenkant afgewerkt met aluminium lijst
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Design Houtstapelplaats
Multibox

Compostsilo
Tuindecoratie

TUINMEUBILAIR
EN -DECORATIE

Stijlvol opbergen

Geheel verzinkt dak

Design Houtstapelplaats Excellent

(hxbxd) 200x190x76 cm. 599,-

Multibox

(hxbxd) 126x130x83 cm. 299,-

Bovenzijde 2 deksels, voorzijde 2 deuren.

Compostsilo

(hxbxl) 70x120x120 cm.  59,-

Gemakkelijk uit elkaar te halen.

V-Trellis

1. FSC™ V-Trellis Exotic
Hoogte 150 cm, breedte boven 65 cm, breedte onder 30 cm. 14,95

Mixed hardwood.

2. Vast plantenklimrek
Hoogte 180 cm, breedte boven 70 cm, breedte onder 30 cm. 13,95 

Latten 1,6x3,2 cm.

Trellisschermen

1. Trellisklimrek 42 (hxb) 180x41 cm.  21,50

Geschaafde latten ca. 1,3x2 cm. Mazen ca. 11x11 cm. 

2. Trellisscherm Méditerranée (hxb) 180x60 cm.  36,95

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 4,5x4,5 cm.

Tuinwerktafel 

(hxbxd) 100x90x45 cm. 99,- 

Werkblad van verzinkt staalplaat.

Country Tuinwerktafel 

(hxbxd) 95x90x45 cm. 119,- 

Werkblad van verzinkt staalplaat.

FSC™ Tuinwerktafel + opzetstuk Exotic

(hxbxd) 110x90x45 cm. 115,- 

Mixed hardwood.

Tuin decoratie Spiegels

1. Spiegel Romantica  (hxb) 90x50 cm. 69,- 

Met plaklood. 

2.  FSC™ Spiegel Exotic  (hxb) 50x50 cm. 29,95 

Mixed hardwood. 

3. Deco Tuinspiegel  (hxb) 180x41 cm. 79,-

Vijverbruggen Excellent

Vijverbrugje Excellent 80  (bxl) 80x187 cm. 149,- 

Zonder leuning. Profi elplanken 1,6x9,4 cm. 

Brugleuning 187  Lengte 187 cm. 49,95 

Watervast verlijmd. 

Vijverbrug Excellent 300  (bxl) 88x300 cm. 559,- 

Inclusief 1 leuning. Profi elplanken 2,1x12 cm.

FSC
hardhout

FSC
hardhout

FSC
hardhout

 Watervast verlijmde boogliggers!
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TERRASSEN
Een terras aanleggen is leuk met tuinhout van Hillhout, want Hillhout profiel-

planken en tuintegels kennen een praktische maatvoering en zijn stuk voor 

stuk van topkwaliteit. De onderbalken die u hierbij nodig heeft vindt u op 

pagina 60-61. U heeft keuze uit verduurzaamd naaldhout of Exotic

FSC-hardhout. Ook kunt u kiezen voor Hillhout composiet, een buiten-

gewoon onderhoudvriendelijk materiaal.

Op www.hillhout.com vindt u nuttige tips en voorbeelden als u zelf aan de slag wilt met tuin-

hout. Ook de opbouwhandleidingen voor het aanleggen van een terras, tuinpad of vlonder 

zorgen er voor dat u jarenlang plezier heeft van uw werk. Daar vindt u ook meer informatie 

over verduurzaamd hout, hardhout en composiet materiaal. 

De zekerheden van Hillhout Terrassen 

KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd

Thuisbezorgd, wel zo makkelijk!
Voor de aanleg van een terras of vlonder is vaak veel 

tuinhout nodig. Wel zo handig dat u dat bijvoor-
beeld online kunt bestellen en laten thuisbezorgen. 

Dat kan met Hillhout! Voor meer informatie 
raadpleeg uw Hillhout dealer of kijk op

www.hillhout.com.

54 55



1

1 1

2 2

1

2 2

1

 

TERRASSEN
Composiet Vlonderplanken

Vlonderplanken
Tuintegels

Hillhout Composiet Vlonderplanken

(dxbxl) 2,5x15x295 cm per pak 2 stuks. 59,-

Verkrijgbaar in de kleuren Sparkling Grey,

Bamboo Brown en Stylish Black.

Hillhout Composiet Randprofielen

Lengte 220 cm.  6,99

Verkrijgbaar in de kleuren Sparkling Grey,

Bamboo Brown en Stylish Black.

Composiet Onderregel en clips

Onderregel 6x4x220 cm.  12,75

Montageclips  18,95

Doos á 50 stuks. Inclusief schroeven en eindclips.

Gemaakt van natuurlijke vezels en polymeren

Zeer duurzaam

Stroef oppervlak

Onderhoudsvriendelijk

Eenvoudig te monteren

Splintervrij en splijt niet

Naast vlonderplanken van hout

bieden wij ook een alternatief:

Hillhout Composiet. Deze composiet 

vlonderdelen zijn door hun samen-

stelling duurzaam, onderhouds-

vriendelijk en hebben een uniek 

geborsteld reliëf. U kunt kiezen

uit drie prachtige tinten.

LANG GENIETEN MET 
HILLHOUT COMPOSIET

Bamboo
Brown

Stylisch
Black

Sparkling
Grey

COMPOSIET

MET RECHT
MEER GENIETEN!

Vlonderplanken

1. Vlonderplanken met fi jnprofi el
(dxbxl) 2x11,5x180 cm. 4,99
(dxbxl) 2,7x14x180 cm. 8,79

Tweezijdig geprofi leerd.

2. Vlonderplanken met grofprofi el
(dxbxl) 2,8x14,5x180 cm. 8,79
(dxbxl) 2,8x14,5x360 cm. 17,50

Eénzijdig geprofi leerd

2. Vlonderplank met grofprofi el Exotic
(dxbxl) 2x14,3x210 cm. 19,95
(dxbxl) 2x14,3x240 cm. 22,50
(dxbxl) 2x14,3x270 cm. 25,50
(dxbxl) 2x14,3x300 cm. 28,95
(dxbxl) 2x14,3x360 cm. 34,50

Eén zijde grofprofi el, andere zijde fi jnprofi el.

Mixed hardwood.

FSC™ Vlonderplanken Exotic

1. Vlonderplank met fi jnprofi el Exotic
(dxbxl) 1,9x9x210 cm. 11,75
(dxbxl) 1,9x12x210 cm. 15,50

Tweezijdig geprofi leerd.

Mixed hardwood.

Tuintegels

1. Tuintegel 50x50
(bxl) 50x50 cm. 5,79

FSC™ Tuintegels Exotic

1. Tuintegel Exotic 50
(bxl) 50x50 cm. 10,95

Profi elplanken 1,5 cm dik op 3 of 4 steunplanken. Dikte tegel 3 cm.

Mixed hardwood. 

Vlonderplanken en tuintegels kunt u bevestigen op vierkantpalen, balken of regels. Zie hiervoor pagina 60-61

2. Tuintegel Exotic 100
(bxl) 100x100 cm. 43,95

2. Tuintegel 100x100
(bxl) 100x100 cm. 26,50

FSC
hardhout

FSC
hardhout
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JAAR
GARANTIE

TUINTIMMERHOUT

Borders, pergola’s,
schuttingen en schuurtjes!

Alles is te creëren met het tuinhout van Hillhout. Van het 
aanleggen van een border tot het bouwen van een pergola, 

schutting of schuurtje. Voor advies en meer informatie 
raadpleeg uw Hillhout dealer of kijk op

www.hillhout.com.

KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd

U houdt van doe-het-zelven? Dan geeft u ook de voorkeur aan duurzame mate-

rialen waarmee u lekker kunt werken en die bijdragen aan een lange levensduur 

van uw creatie. Gecertificeerd hout van Hillhout hoort dan op uw boodschappen-

lijstje. Dit hout heeft een verantwoorde afkomst. 

Een houten border is gemakkelijk en snel te plaatsen en kan mooi worden gecombineerd met een 

dieper liggend terras van hout en een pergola op maat. Met als eindresultaat een sfeervol geheel

waar u trots op kunt zijn na al uw doe-het-zelf-werk.

De zekerheden van Hillhout Tuintimmerhout
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KLASSE MET KARAKTER!

Vierkantpalen
Planken en Rabatdelen

Balken en Regels
Bielzen en Borderrollen

TUINTIMMERHOUT

Vierkantpalen

Vierkantpaal 5x5 cm
Lengte 150 cm. 3,99
Lengte 210 cm. 5,99

Vierkantpaal 6,8x6,8 cm 
Lengte 150 cm. 6,29
Lengte 190 cm. 7,79
Lengte 210 cm. 8,79
Lengte 240 cm. 9,99
Lengte 270 cm. 10,95
Lengte 290 cm. 11,95

Voor schermen en hekken. 

Vierkantpaal 8,8x8,8 cm 
Lengte 120 cm. 9,79
Lengte 150 cm. 11,25
Lengte 190 cm. 13,25
Lengte 210 cm. 14,25
Lengte 240 cm. 16,25
Lengte 270 cm. 17,95
Lengte 290 cm. 19,50

Voor schermen, deuren, hekken en poorten.

Vierkantpaal 12x12 cm 
Lengte 240 cm. 31,25
Lengte 290 cm. 37,50

Zeer robuust, geschikt voor zware constructies.

FSC™ Vierkantpalen Exotic

(dxbxl) 6,5x6,5x240 cm. 32,50
(dxbxl) 6,5x6,5x270 cm. 36,75
(dxbxl) 9x9x270 cm. 59,-

Mixed hardwood.

Gelamineerde vierkantpaal

(dxbxl) 12x12x300 cm. 62,50

Laag op laag watervast verlijmd. Zeer robuust,

geschikt voor zware constructies.

FSC
hardhout

Buiten het hart gezaagd

Hillhout gebruikt alleen buiten het 

hart gezaagd hout voor haar 

vierkantpalen. Dat voorkomt 

overmatig trekken en scheuren. Alle vierkant-

palen zijn geschaafd met vellingkanten.

Natuurlijke scheuren

Temperatuurverschillen of 

lange droge periodes zorgen 

voor kleine scheurtjes in 

rondhout. Dat heeft geen invloed op de kwaliteit. 

Hillhout houdt gewoon langer!

Belangrijk! Wanneer u verduurzaamd hout verzaagt, moet u de verzaagde delen 

behandelen tegen houtrot.

Balken

(dxbxl) 4,2x7x190 cm. 5,29
(dxbxl) 4,2x7x250 cm. 6,95
(dxbxl) 4,5x9x190 cm. 8,29
(dxbxl) 4,5x9x360 cm. 15,25
(dxbxl) 4,5x12x240 cm. 13,95

Rechte biels

(dxbxl) 12x18x200 cm. 33,25

Met rechte hoeken.

Junior biels

(dxbxl) 12x14x250 cm. 26,95

Ruwe regels fijnbezaagd

(dxbxl) 2,8x4,8x200 cm.  13,50

Prijs per bundel à 5 stuks.

FSC™ Regels Exotic

(dxbxl) 4,4x6,7x210 cm. 19,50
 (dxbxl) 4,4x6,7x240 cm. 21,95
(dxbxl) 4,4x6,7x270 cm. 25,25
(dxbxl) 4,4x6,7x300 cm. 28,75
(dxbxl) 4,4x6,7x360 cm. 34,50

Mixed hardwood. Met dubbele v-groef 

aan twee zijden.

FSC™ Planken Exotic

(dxbxl) 1,3x14,3x180 cm. 11,75
(dxbxl) 1,3x14,3x240 cm. 15,50

Mixed hardwood.

Met dubbele v-groef aan één zijde. 

Rabatdelen

(dxbxl) 1,9x11,5x210 cm. 5,99
(dxbxl) 1,9x11,5x240 cm. 6,79
(dxbxl) 1,9x11,5x300 cm. 8,29

Geschaafd, met veer en groef. 

Gelamineerde Balken

(dxbxl) 12x4,5x500 cm. 44,95
(dxbxl) 12x4,5x600 cm. 55,-
(dxbxl) 12x12x300 cm. 62,50

Laag op laag watervast verlijmd.

Geschikt voor zware constructies.

FSC™ Borderrol Exotic

(hxb) 20x180 cm. 10,95
(hxb) 30x180 cm. 15,75

Mixed hardwood. 

Planken

Plank geschaafd
(dxbxl) 1,6x9x180 cm. 2,95
(dxbxl) 1,6x14x180 cm. 3,99
(dxbxl) 1,6x14x240 cm. 5,39
(dxbxl) 1,6x14x360 cm. 7,99
(dxbxl) 1,6x14x420 cm. 8,99
(dxbxl) 2,2x12x240 cm. 7,29
(dxbxl) 2,2x12x360 cm. 11,25
(dxbxl) 3x12x200 cm. 7,99
(dxbxl) 3x12x400 cm. 15,95

 Plank ruw fi jnbezaagd
(dxbxl) 1,9x15x240 cm. 5,79
(dxbxl) 1,9x15x360 cm. 8,79

FSC
hardhout

FSC
hardhout

FSC
hardhout

• Laag op laag watervast verlijmd

• Kromtrekken en scheuren minimaal

• Uitermate geschikt voor extra grote overspanningen

BIJZONDERE KENMERKEN 
VAN GELAMINEERD HOUT
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PERGOLA’S
Tuinliefhebbers hebben de pergola herontdekt. Tuinontwerpers en hoveniers 

passen een pergola steeds meer toe om middels een lijnenspel van balken of 

liggers hoogte te creëren in de tuin. Maar natuurlijk wordt ook de authentieke 

pergola niet vergeten: als drager van klimplanten.

Speelse rondingen of strakke lijnen; het kan allemaal met pergola’s van Hillhout. Geleverd als kant-en-

klare sets of naar eigen ontwerp zelf samen te stellen met staanders, liggers en eventuele rijders.

Op www.hillhout.com ziet u hoe eenvoudig dat gaat.

De zekerheden van Hillhout Pergola’s

KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd

In één dag een
compleet andere tuin!

Afhankelijk natuurlijk van hoe complex u het maakt, maar 
de meeste pergola’s kunnen in één dag worden geplaatst. Op 
onze website hebben we er alvast een aantal voor u samenge-

steld. Voor meer informatie raadpleeg uw Hillhout dealer
of kijk op www.hillhout.com.
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Pergola systeem Lisse
Pergola systeem Reflex

Pergola systeem Modern

PERGOLA’S

STEL ZELF SAMEN
OP HILLHOUT.COM

Hillhout heeft voor iedere tuinstijl een pergolasysteem! Kiest u voor de klassie-

ke Pergola Lisse, de robuuste Pergola Refl ex of construeer geheel naar eigen 

wensen een eigentijdse pergola van gelamineerd hout, de Pergola Modern.

Kijk voor meer voorbeelden van Pergola’s op onze site, bestel de 

onderdelen, download de opbouwhandleiding en ga aan de slag!

PERGOLA’S
KENNEN GEEN GRENZEN

PERGOLA LISSE

PERGOLA REFLEX
Rechte vormen of juist rond? Met de Pergola Refl ex kan het alle-

bei, ook combinaties van rechte liggers met cirkelboogliggers zijn 

mogelijk. De pergola is net zo lang te maken als u maar wilt. Ook 

kunt u uw tuinpad of terras overspannen met zogenaamde rijders 

(290 of 360 lang).

ZELFBOUW PERGOLA MODERN

Met de losse onderdelen van Pergola Lisse is heel eenvoudig een 

klassieke pergola samen te stellen. Kenmerkend voor deze per-

gola zijn de dubbele liggers waarmee u een sterke constructie 

verkrijgt. De onderdelen zijn niet ingekeept dus u kunt elke per-

gola vormgeven zoals u wilt.

Onder de verzamelnaam Pergola Modern vallen alle pergolacon-

structies die zijn gemaakt van speciaal gelamineerd hout. Dit gela-

mineerde hout is laag op laag watervast verlijmd en trekt niet krom, 

hiermee behoren overspanningen van wel 6 meter tot de moge-

lijkheden. U kunt naar eigen wens uw eigen pergola samenstellen.

Voor alle Pergola Modern onderdelen en prijzen kijk op www.hillhout.com

Voor alle Pergola Reflex onderdelen en prijzen kijk op www.hillhout.com

Voor alle Pergola Lisse onderdelen en prijzen kijk op www.hillhout.com

Basismodel pergola

Klassieke vormen

Robuust

Rechte- en ronde vormen

Speciaal gelamineerd hout

Uitermate geschikt voor extra grote overspanningen 

Mogelijk met zonnedoek

Houtdikte

7 cm

Houtdikte

9 cm

Houtdikte

12 cm
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Rozenpoort-en boog Excellent
Cirkelpergola Reflex

Excellente Boogliggers

PERGOLA’S

Rozenpoort -en boog Excellent 

1.  Rozenpoort Excellent
(hxbxd) 247x220x72 cm. 189,-
Doorgangsbreedte variabel. 

2.  Rozenboog Excellent 187
(hxbxd) 225x187x72 cm. 249,-
Doorgangsbreedte ca. 120 cm. 

3.  Rozenboog Excellent 127
(hxbxd) 230x127x72 cm. 229,-
Doorgangsbreedte ca. 100 cm.

 Trekt niet krom 

Boogliggers laag op laag watervast verlijmd

Excellente Boogliggers

 1.   Excellent Boogligger 127
Radius ± 92 cm. 4,5x7x127 cm. 39,95
Overspanningsbreedte 127 cm. 

2.  Excellent Boogligger 187
Radius ± 182 cm. 4,5x7x187 cm. 45,75
Overspanningsbreedte 187 cm. 

3.  Excellent Boogligger Refl ex 240
Radius ± 271 cm. 4,5x9x240 cm. 65,-
Overspanningsbreedte 240 cm. 

4.  Excellent Boogligger Refl ex 300
Radius ± 371 cm. 4,5x9x300 cm. 72,50
Overspanningsbreedte 300 cm. 

5.  Excellent Cirkelboogligger Refl ex 195
Radius ± 248 cm. 4,5x9x195 cm. 65,-
Overspanningsbreedte 195 cm.

6.  Excellent Cirkelboogligger Refl ex 158
Radius ± 203 cm. 4,5x9x158 cm. 52,50
Overspanningsbreedte 158 cm. 

 Trekt niet krom 

Boogliggers laag op laag watervast verlijmd

Cirkelpergola Reflex

1.  Basisset Cirkelpergola Refl ex
Totale ø ca. 250 cm. 399,-

2.  Aanbouwset Cirkelpergola Refl ex
Totale ø ca. 250 cm.  349,-

Radius ca. 248 cm. Middenhoogte 240 cm / zijkant 225 cm. 

Tussenruimte zijstaanders ca. 180 cm

Cirkelboogliggers zijn laag op laag watervast verlijmd

 Cirkelpergola Refl ex (basisset 

+ 3 aanbouwsets) totale ø 570 cm

 1/4 Cirkelpergola Refl ex

(basisset)

EXCELLENT GEBOGEN
De Excellent Boogliggers van 

Hillhout zijn laag op laag water-

vast verlijmd, waardoor krom-

trekken, krimpen of scheuren tot 

een minimum wordt beperkt.

Overspannings breedte en radius

Bij alle Boogliggers zijn de overspannings-

breedte en radius aangegeven. Hiernaast

ziet u wat daar precies mee wordt bedoeld.

 3/4 Cirkelpergola Refl ex

(basisset + 2 aanbouwsets)

1/2 Cirkelpergola Refl ex

(basisset + 1 aanbouwset)

127 cm

187 cm

240 cm

300 cm

158 cm

195 cm

ra
di

us

 overspanningsbreedte
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BLOEMBAKKEN
Hoe breng je snel sfeer in en om uw huis? Natuurlijk met Hillhout bloembakken! 

Verkrijgbaar in vele soorten en maten, stuk voor stuk mooi om te zien. Misschien 

is het juist wel daarom dat Hillhout bloembakken steeds vaker niet alleen buiten 

maar ook binnen te vinden zijn.

Als u rekening houdt met de eisen die planten of bomen aan voeding stellen dan is een Hillhout 

bloembak inclusief de beplanting een investering waar u jarenlang plezier van zult hebben. Bovendien 

zal een houten bloembak nooit stuk vriezen en bent u toe aan een andere inrichting dan is dat met 

verplaatsbare bloembakken heel snel te realiseren.

Geen plant te groot!
Verduurzaamd hout met minimaal 10 jaar garantie tegen 

houtrot of hardhout met een levensduur van gemiddeld 
meer dan 25 jaar, aan u de keus! Kiest de maat en stijl 

die past bij u en uw tuin, voor elke toepassing heeft 
Hillhout wel een bloembak. Voor meer informatie raad-

pleeg uw Hillhout dealer of kijk op
www.hillhout.com.

RVS afgemonteerd PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
10 jaar garantie 
tegen houtrot 

De zekerheden van Hillhout Bloembakken
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BLOEMBAKKEN
Elan bloembakken Excellent

Met de nieuwe bloembakkenlijn ‘Elan’ van Hillhout kunt u naar

hartelust combineren. Natuurlijk is iedere bloembak solitair toepas-

baar maar juist drie identieke bakken naast elkaar geven elke tuin 

een luxe uitstraling. De zijkanten van de bloembakken zijn gemaakt 

van houten balkjes met ca. 1 cm tussenruimte wat een bijzonder 

stijlvol effect geeft. In de bloembak zit een zwarte binnenzak

(antiworteldoek) om te voorkomen dat tuinaarde wegspoelt.

ELAN BLOEMBAKKEN 
EXCELLENT

Elan Bloembak Excellent

(hxbxd) 50x50x50 cm. 89,-

Buitengewoon stijlvol

Met binnenzak

DESIGNLIJN ELAN

NIEUW!

Elan Bloembak Excellent

(hxbxd) 60x60x60 cm. 99,-

Elan Trellisbloembak Excellent 

(hxbxd) 130x89x41 cm. 119,-

Elan Terrasbloembak Excellent 

(hxbxd) 93x103x30 cm. 99,-

DESIGNLIJN ELAN
De Elan bloembakken zijn uitermate geschikt om te combineren 
met het Elan scherm van dezelfde designlijn.
Elan scherm zie pag. 16

DESIGN OP
HET TERRAS!
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FSC
hardhout

FSC
hardhout

FSC
hardhout

FSC
hardhout

Zeer robuust

Balkhout 7x7 cm

Oerdegelijk!

Geschikt voor grote planten of kleine bomen

FSC™ Bloembakken vierkant en rechthoek Exotic

Vierkant (hxbxd) 29x40x40 cm. 55,- 
 (hxbxd) 36x50x50 cm. 87,50 
Rechthoek (hxbxd) 22x80x32 cm. 59,-
 (hxbxd) 26x90x40 cm. 89,-

Mixed hardwood. 

Bloembakken

Vierkant (hxbxl) 32x40x40 cm. 32,95
 (hxbxl) 39x50x50 cm. 41,50
 (hxbxl) 45x60x60 cm. 55,-
Rechthoek (hxbxl) 25x34x82 cm. 34,95
 (hxbxl) 32x42x92 cm. 46,95
 (hxbxl) 39x50x100 cm. 62,50

Bloembakken Excellent

(hxbxl) 44x55x120 cm.  189,- 
(hxbxl) 44x65x180 cm.  229,-

Country Bloembakken Excellent

(hxbxd) 75x75x75 cm. 259,-
(hxbxd) 95x95x95 cm. 349,-

FSC™ Bloembakken Kubus verticaal Exotic

(hxbxd) 30x30x30 cm.  38,95
(hxbxd) 40x40x40 cm.  59,- 
(hxbxd) 50x50x50 cm.  77,50

Mixed hardwood.

FSC™ Bloembakken met trellis Exotic

(hxbxd) 140x50x50 cm. 119,-
(hxbxd) 140x100x50 cm. 189,-

Mixed hardwood. Raamwerk trellis 4,5x4,5 cm. Latten trellis 1x2,5 cm.

BLOEMBAKKEN
Vierkante bloembakken

Rechthoekige  bloembakken
Trellis bloembakken
Kubus bloembakken

Country  bloembakken

Bloembakken zijn ideaal om in ieder jaargetijde tuin of 

terras op te fl euren en kunnen gerust het hele jaar buiten 

blijven staan (hout is vorstbestendig!). Er is genoeg keuze 

uit diverse modellen, gemaakt van verduurzaamd naald-

hout of FSCTM-gecertifi ceerd hardhout.

FSC™ Bloembakken Boston Exotic

Vierkant (hxbxd) 44x40x40 cm. 115,- 
  (hxbxd) 56x58x58 cm. 149,- 
Rechthoek (hxbxd) 36x58x40 cm. 119,-
 (hxbxd) 47x82x58 cm. 159,-

Mixed hardwood. 

BUITEN
GEWOON
MOOI!
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HEKKEN EN POORTEN

Win een prijs
met uw tuinhek!

Uw Hillhout tuinhek op onze website of in ons tuin-
magazine? Dat kan! Wij zijn continu op zoek naar 

mooie voorbeelden van tuinen waarin Hillhout is toege-
past. Foto’s kunt u insturen via onze website. Voor meer 

informatie kijk op www.hillhout.com.

Spelen uw (klein)kinderen vaak in uw tuin of is de tuin het domein van uw hond? 

Dan is een Hillhout tuinhek- en poort zo gek nog niet. Sterker nog, het voorkomt dat 

ze onverwachts de tuin uitrennen. Maar los van het praktische nut, is een tuinhek 

natuurlijk een fraaie markering van uw erfafscheiding. En gemaakt door Hillhout kan 

dat jaren zo blijven.

Het plaatsen van een tuinhek is niet moeilijk. Op www.hillhout.com vindt u een duidelijke opbouw-

handleiding waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u er voor kunt zorgen dat 

u naast een fraaie, ook een stabiele erfafscheiding kunt creëren.

De zekerheden van Hillhout Hekken en Poorten

RVS afgemonteerd KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
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HEKKEN EN
POORTEN
Countryhek Exellent

Excellenthek en -poort
Stakethek en -poort 

Profielhek en -poort Exellent
Hek en poort Exotic
Hang- en sluitwerk

Hekken en poorten voorkomen dat kinderen 

en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en 

markeren de grenzen van uw privé bezit. Maar 

leveren natuurlijk ook een belangrijke bijdrage 

aan de sfeer in uw tuin.

...EN EEN EERSTE 
KENNISMAKING

Countryhek Excellent

(hxb) 80x180 cm. 95,-

Zeer robuust

Stijlen 5x5 cm

Liggers 4,5x9 cm

EEN VEILIG
GEVOEL...

Excellent hek en - poort

Excellent hek (hxb) 80x180 cm. 55,-
Excellent poort  (hxb) 80x100 cm. 75,-
Latten 2,8x6 cm. Poort met verzinkte hangen en klinkstel.

FSC™ Countryhek Exotic

(hxb) 80x180 cm.   179,-
Mixed hardwood. Stijlen 4,2x4,2 cm. Onder- en bovenbalk 4,5x9 cm.

Stakethek en - poort

Stakethek (hxb) 80x180 cm. 44,25
Staketpoort (hxb) 80x100 cm. 72,50
Latten 2,5x4,5 cm. Poort met verzinkte hangen (excl.sluitwerk).

FSC™ Hek en poort Exotic

FSC™ Hek Exotic (hxb) 80x180 cm. 109,-
FSC™ Poort Exotic (hxb) 80x100 cm. 69,-
Mixed hardwood. Latten 3x6 cm.

Profielhek en -poort Excellent

Profi elhek Excellent (hxb) 80x180 cm. 55,-
Profi elpoort Excellent (hxb) 80x100 cm. 75,-
Fijnprofi el in het hart van de planken (2,5x8 cm).

Poort met verzinkte hangen en klinkstel.

Hang- en sluitwerk 
voor enkele poort

1. Klink met neus 9,99
Sluit uw poort perfect af, inclusief 

schroeven. Verzinkt, dus roestvrij. 

Verpakt per set.

2. Hang 50 cm 4,99
Voor het afhangen van poorten en 

deuren, verzinkt. Lengte 50 cm.

3. Duim 5,99
Voor het afhangen van poorten en 

deuren, verzinkt. Verpakt per 2 stuks.     

ALLE HILLHOUT
POORTEN ZIJN OOK 
MOOI TE COMBINEREN 
MET EEN ‘GROENE
AFSCHEIDING’.

FSC
hardhout

FSC
hardhout
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BUITEN SPELEN
Naar buiten allemaal! Vroeger deden we niet anders, tegenwoordig lijken kinderen 

wel aan de TV of spelcomputer gekluisterd. Hillhout zet zich graag in voor een 

gezond leven door het buitenleven en -spelen te promoten. En jong geleerd is oud 

gedaan. Daarom onze keuze om speelhout te ontwikkelen voor de particuliere tuin. 

Uiteraard waar nodig CE-genormeerd, dus veilig!

Uw tuin compleet omgebouwd tot speeltuin voor uw (klein)kinderen! Van zandbak tot speeltoestel 

tot zelfs een mini speelhuis. Op www.hillhout.com bij het onderdeel “Inspiratie” vindt u ook prachtige 

voorbeelden van overkappingen speciaal ingericht als extra speelplek voor de kids.

Handige bouwpakketten!
Alle Hillhout speeltoestellen zijn heel eenvoudig 

te monteren met de bijgeleverde opbouwhand-
leiding. Mocht u desondanks vragen hebben 

raadpleeg uw Hillhout dealer of kijk op
www.hillhout.com.

De zekerheden van Hillhout Speeltoestellen

KOMO-verduurzaamd 
10 jaar garantie 
tegen houtrot CE-normering PEFC-gecertificeerd     FSC-gecertificeerd
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Zandbakken
Speeltoestellen

BUITEN SPELEN

Zandbak met zitdeksel

(hxbxl) 30x120x120 cm. 159,-

Vierkante zandbak

Zandbak (hxbxl) 25x120x120 cm. 44,50
Bijpassend deksel in 2 delen. 38,95

SPEELPLEZIER KENT
GEEN GRENZEN!

In een paar uurtjes tijd een geheel nieuwe speelwereld in 

uw eigen vertrouwde tuin. Met een basispakket hout en een 

doos met bijbehorende accessoires bouwt u een veilige 

speelbasis voor uw kinderen. De solide houten staanders 

(7x7 cm) en liggers (9x9 cm) zijn op maat gezaagd en 

voorgeboord. En vanzelfsprekend zijn deze speeltoestellen 

CE-genormeerd en voldoen hiermee aan de 

veiligheidsrichtlijnen voor de particuliere tuin.

SPELEN OP MAAT

Double Swing

Basispakket hout (hxbxd) 245x270x280 cm. 99,-
Bijbehorende doos met accessoires 109,-

2 schommelzitjes, 4 schommelbeugels, 4 grondankers en bevestigings materiaal.

Wall Swing

Basispakket hout (hxbxd) 245x270x280 cm. 79,-
Bijbehorende doos met accessoires 89,-

2 schommelzitjes, 4 schommelbeugels, 2 grondankers en bevestigings materiaal.

Playtower

Basispakket hout (hxbxd) 330x135x430 cm. 499,-

Met geïntegreerde overdekte zandbak en houten trap.

Bijbehorende doos met accessoires 62,50

4 handgrepen, 4 grondankers en bevestigingsmateriaal.

Glijbaan van kunststof lengte 300 cm. 99,-

Zandbak met zeildak

(hxbxl) 150x120x120 cm. 109,-
Veilig uit de zon spelen.

Extension Set Playtower

Basispakket hout (hxbxd) 245x270x280 cm. 89,-
Bijbehorende doos met accessoires 79,-

2 schommelzitjes, 4 schommelbeugels, 2 grondankers en bevestigingsmateriaal.

Zeskantige zandbak

Zandbak Ø 150 cm, hoogte 25 cm. 79,95
Bijpassend deksel in 2 delen. 47,50

Extension Set
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Speeltoren
Speelhuis

Picknicktafel
Schommels
Accessoires

BUITEN SPELEN

Kinder Speelhuis

(hxbxd) 190x180x250 cm. 599,-
Onbehandeld en ongeverfd geleverd.

Kinder Speeltoren

Speeltoren (hxbxd) 290x170x170 cm. 579,-
Set accessoires: 2 stuurtjes, 2 koplampen, grill, 2 wielen, 
2 handgrepen en een verrekijker. 79,-
Glijbaan van kunststof. Lengte 300 cm. 99,-

Met blokhutprofiel

Inclusief vloer

Met geïntegreerde overdekte zandbak

Duikelstang

Metaal, kleur rood. (Øxl) 3,4x125 cm 21,50

Kinderschommel Dubbel

(hxbxd) 220x270x150 cm.  229,-

Excl. accessoires.

Kinderschommel Enkel

(hxbxd) 220x210x150 cm.  219,-

Excl. accessoires.

Picknicktafel Junior

(hxbxl) 55x90x90 cm.  79,-

Voor kinderen van ca. 3 - 8 jaar.

Zeer solide

Van balkhout 9x9 cm

Inclusief ophangbeugels

 Houten rekstok
17,95

Set ringen
19,95

Touwladder met
houten sporten
24,95

Klimtouw
21,50

Houten zitje
11,50

Kunststof zitje
16,95

Kunststof baby
schommelzitje
27,95

Kunststof 
stuurwiel
15,95

Kunststof 
Telefoon
14,95

Kunststof 
Telescoop
14,95

Kunststof 
Handgrepen
Set à 2 stuks
5,49

Schommel 
ophangbeugel
Set Ø 9 cm
8,99

Schommel 
ophangbeugel
9x9 cm
9,99

Grondanker
Speeltoestel
Metaal, lengte 60 cm
6,49

ACCESSOIRES VOOR SPEELTOESTEL, SCHOMMEL EN SPEELTOREN 

Losse glijbaan
Van kunststof. 
lengte 300 cm.
99,-
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Op www.hillhout.com vindt u alles, 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week. Vragen of 

suggesties, neem dan contact op met onze 

afdeling klantenservice: 038-8504567 of 

sales@hillhout.com

 Ga naar Facebook           en profiteer!
• Upload foto’s van jouw tuin en maak

kans op prachtige prijzen!

• Altijd als eerst het laatste nieuws

• Actie-aanbiedingen alleen
voor Facebook vrienden

Scan qr-code met uw mobiel en ga direct naar onze Facebook pagina

http://www.houtweb.nl/tuinhuisjes-blokhutten/merken/hillhout

	hw-dealer: Uw dealer voor tuinhuisjes en blokhutten van Hillhout:
	houtweb: Houtweb
	hw-aarle: Van Aarle Houtbedrijf B.V.
	hw-adres: Ollandseweg 159
	hw-postcode: 5491 XB  Sint-Oedenrode
	hw-tel: Tel. 0413-767100
	hw-fax: Fax 0413-767109
	hw-mail: info@houtweb.nl
	hw-web: www.houtweb.nl


