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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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PEFC/30-31-005 

JAAR
GARANTIE

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
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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

7 cm

9 cm

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
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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 Re� ex 240
Radius ± 271 cm. 4,5x9x240 cm. 65,-
Overspanningsbreedte 240 cm. 

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

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

6.  Excellent Cirkelboogligger Re� 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 Re� ex
Totale ø ca. 250 cm. 399,-

2.  Aanbouwset Cirkelpergola Re� 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 Re� ex (basisset 

+ 3 aanbouwsets) totale ø 570 cm

 1/4 Cirkelpergola Re� 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 Re� ex

(basisset + 2 aanbouwsets)

1/2 Cirkelpergola Re� ex

(basisset + 1 aanbouwset)

127 cm

187 cm

240 cm

300 cm

158 cm

195 cm

ra
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 overspanningsbreedte
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