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PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

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

78

NOVITEITEN 2012
Elan bloembakken en scherm

Innovatieve
designlijn Elan

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
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PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

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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KIJK VOOR MEER INSPIRATIE EN INFO OOK OP WWW.HILLHOUT.COM
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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!
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KIJK VOOR MEER INSPIRATIE EN INFO OOK OP WWW.HILLHOUT.COM

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™ 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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KIJK VOOR MEER INSPIRATIE EN INFO OOK OP WWW.HILLHOUT.COM

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.
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