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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
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JAAR
GARANTIE

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...
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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

Pro� elhek Excellent (hxb) 80x180 cm. 55,-
Pro� elpoort Excellent (hxb) 80x100 cm. 75,-
Fijnpro� 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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