TERRASSEN
BUITEN
SPELEN
Een terras aanleggen is leuk met tuinhout van Hillhout, want Hillhout profielNaar buiten allemaal! Vroeger deden we niet anders, tegenwoordig lijken kinderen
planken en tuintegels kennen een praktische maatvoering en zijn stuk voor
wel aan de TV of spelcomputer gekluisterd. Hillhout zet zich graag in voor een
stuk van topkwaliteit. De onderbalken die u hierbij nodig heeft vindt u op
gezond leven door het buitenleven en -spelen te promoten. En jong geleerd is oud
pagina 60-61. U heeft keuze uit verduurzaamd naaldhout of Exotic
gedaan. Daarom onze keuze om speelhout te ontwikkelen voor de particuliere tuin.
FSC-hardhout. Ook kunt u kiezen voor Hillhout composiet, een buitenUiteraard waar nodig CE-genormeerd, dus veilig!
gewoon onderhoudvriendelijk materiaal.
Uw tuin compleet omgebouwd tot speeltuin voor uw (klein)kinderen! Van zandbak tot speeltoestel
Op www.hillhout.com vindt u nuttige tips en voorbeelden als u zelf aan de slag wilt met tuintot zelfs een mini speelhuis. Op www.hillhout.com bij het onderdeel “Inspiratie” vindt u ook prachtige
hout. Ook de opbouwhandleidingen voor het aanleggen van een terras, tuinpad of vlonder
voorbeelden van overkappingen speciaal ingericht als extra speelplek voor de kids.
zorgen er voor dat u jarenlang plezier heeft van uw werk. Daar vindt u ook meer informatie
over verduurzaamd hout, hardhout en composiet materiaal.
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Terrassen
De zekerheden van Hillhout Speeltoestellen
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TERRASSEN

FSC
hardhout

Composiet Vlonderplanken
Vlonderplanken
Tuintegels
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Vlonderplanken

FSC™ Vlonderplanken Exotic

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

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

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

Tweezijdig geprofileerd.

Eénzijdig geprofileerd

Tweezijdig geprofileerd.
Mixed hardwood.

2. Vlonderplank met grofprofiel Exotic
(dxbxl) 2x14,3x210 cm.
19,95
(dxbxl) 2x14,3x240 cm.
22,50
25,50
(dxbxl) 2x14,3x270 cm.
28,95
(dxbxl) 2x14,3x300 cm.
34,50
(dxbxl) 2x14,3x360 cm.
Eén zijde grofprofiel, andere zijde fijnprofiel.
Mixed hardwood.

FSC
hardhout
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Tuintegels

FSC™ Tuintegels Exotic

1. Tuintegel 50x50
(bxl) 50x50 cm.

5,79

2. Tuintegel 100x100
(bxl) 100x100 cm.

26,50

1. Tuintegel Exotic 50
(bxl) 50x50 cm.

10,95

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

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

Gemaakt van natuurlijke vezels en polymeren
Zeer duurzaam
Stroef oppervlak
Onderhoudsvriendelijk

Mixed hardwood.

MET RECHT
MEER GENIETEN!

Eenvoudig te monteren

COMPOSIET

Splintervrij en splijt niet

LANG GENIETEN MET
HILLHOUT COMPOSIET
Naast vlonderplanken van hout

Bamboo
Brown

Stylisch
Black

Sparkling
Grey

Hillhout Composiet Vlonderplanken
(dxbxl) 2,5x15x295 cm per pak 2 stuks.

59,-

Verkrijgbaar in de kleuren Sparkling Grey,
Bamboo Brown en Stylish Black.

bieden wij ook een alternatief:

Hillhout Composiet Randprofielen

Hillhout Composiet. Deze composiet

Lengte 220 cm.

vlonderdelen zijn door hun samen-

Verkrijgbaar in de kleuren Sparkling Grey,
Bamboo Brown en Stylish Black.

stelling duurzaam, onderhouds-

6,99

Composiet Onderregel en clips

vriendelijk en hebben een uniek
Onderregel

geborsteld reliëf. U kunt kiezen
uit drie prachtige tinten.

56

6x4x220 cm.

Montageclips
Doos á 50 stuks. Inclusief schroeven en eindclips.

12,75
18,95

Vlonderplanken en tuintegels kunt u bevestigen op vierkantpalen, balken of regels. Zie hiervoor pagina 60-61
KIJK VOOR MEER INSPIRATIE EN INFO OOK OP WWW.HILLHOUT.COM
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