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Cubowood is een modulair 
systeem met talloze 
combinatiemogelijkheden. 
Een tuinhuis of carport uitgebreid met een 
berging, fietsenstalling of luifel? 
Dat kan. Alle onderdelen zijn apart 
verkrijg- en combineerbaar.

Uniek daarbij is de toepassing van 
zwaluwstaartverbindingen om, zonder 
zagen, boren of bouten, uiterst solide 
constructies te bouwen.

CUBOWOOD  CUBOWOOD 
TUINHUIS MET 
OVERKAPPING 
 Een combinatie-
voorbeeld van het 
modulaire systeem 
•  Drukgeïmpregneerd
• Andere maten 

en uitvoeringen 
mogelijk

• Ook verkrijgbaar in 
verticale beplanking 

€2522*

 CUBOWOOD JALOEZIEWAND VERTICAAL MET RAAM 
Tuinhuis met overdekt terras en de nieuwe jaloeziewand 
met raam (helder of mat) 
• Drukgeïmpregneerd
• Vele uitvoeringen mogelijk
• Ook verkrijgbaar in horizontale beplanking 

* Prijsvoorbeeld: B 588 x D 363 x H 235 cm €4714*

* Prijsvoorbeeld: B 261 x D 261 x H 235 cm. Overkapping: B 249 x D 261 x H 235 cm.
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Strak design in duurzame 
volkunststof gevelpanelen. 
Op zoek naar een ultramodern en 
duurzaam tuinhuis met een minimum aan 
onderhoud? Zoek dan niet verder.

Kies voor de strakke lijnen van de 
Panama, een tuin-constructie opgebouwd 
met duurzame HPL gevelplaten of 
volkunststofplaten, die heel vaak worden 
gebruikt in architecturale toepassingen. 
Een tuinhuis, tot in de details afgewerkt 
met kwalitatieve materialen.

PANAMA

 PANAMA MET LUIFEL 
•  Esthetisch hoogstaand product 
• Bestand tegen licht en 

weersinvloeden 
• Zeer onderhoudsvriendelijk 

€7564*
* Prijsvoorbeeld: Panama E — 2,4 x 2,1 m met luifel 2,6 m.

• De panama is standaard beschikbaar 
in 2 kleuren: 
Lichtgrijs 0475 SEI (RAL7038)
Antractiet grijs 0879 SEI (RAL7024)

 WPC BOX 
De box in een nieuw jasje! Nu is het 
topmodel box ook beschikbaarin WPC  
(Wood Plastic Composite) of hout-
kunststof-composiet. 
• Inclusief schuifdeur met aluminium 

frame en gelaagd opaal glas
• Strak en kwalitatief design. 
• Beschikbaar met of zonder luifel 
• Het deurframe is beschikbaar in 

2 kleuren, mogelijk met of zonder 
glaslatten: RAL 9006 aluminium of 
RAL 7024 grafiet

* Prijsvoorbeeld: B 300 x D 300 cm

€4235*

  De voordelen van WPC:
• Dezelfde duurzaamheid als kunststof
• Zeer geschikt voor buitentoepassingen
• 100% waterresistent
• Recycleerbaar
• Gemakkelijk installeren
• Zeer onderhoudsvriendelijk

NIEUW

OOK BESCHIKBAAR MET SCHUIFDEUR

* Prijsvoorbeeld: 

Panama Tokyo E - 3,2 x 2,1 m. 

Beschikbaar in deze opstelling.

€7088*
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 WPC TUINHUIS REJA 
Dit tuinhuis wordt opgebouwd met 
WPC-planken met een uniek, stevig 
profiel. Deze planken worden één voor 
één vastgeschoten op een kader in 
drukgeïmpregneerd vuren. Dankzij deze 
voorgemaakte wandpanelen, kan een 
REJA zeer vlot opgebouwd worden. 
• Het frame van de deur  is beschikbaar 

in 2 kleuren, en mogelijk met of zonder 
glaslatten: RAL 9006 aluminium of 
RAL 7024 grafiet                                                      

• Voor de dakbedekking hebt u keuze 
tussen EPDM- of staalplaten 

€3208*

* Prijsvoorbeeld: B 2,7 x D 2,7 m met staalplaten

 VINTAGE VAN EXTERIOR LIVING 
Simpel en snel op te bouwen tuinhuis in 
paneelbouw aan een zeer voordelige prijs. De 
wanden worden opgebouwd door 2 panelen 
op elkaar te plaatsen .
• Paneelbouw in drukgeïmpregneerd 

grenenhout
• Wanddikte: 16 mm
• Dakbedekking: EPDM of staalplaat
• Wandpanelen in 2 delen zijn ideaal voor 

rijhuizen
• Zeer gemakkelijk op te bouwen door de 

doe-het-zelver
• Mogelijke afmetingen: B 225, 275 of 365 x D 

200, 225 of 270 cm 

€1450*

* Prijsvoorbeeld: Vintage  — 2,25 x 2 m met staalplaten.

WIJ AANVAARDEN 
ECOCHEQUES

WIJ AANVAARDEN 

PROFESSIONELE 
PLAATSING IS MOGELIJK

NIEUW

BESTSELLER
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 IROKO BOX 
Het BOX-assortiment houdt het puur en 
minimalistisch en verstoort het ‘natuurlijke’ 
evenwicht van uw tuin niet. Onze BOX-types, 
beschikbaar in iroko, vurenhout en WPC, passen 
perfect in elke moderne tuin.  Er is telkens de 
mogelijkheid met of zonder luifel. 
• Paneelbouw in iroko hardhout
• Wanddikte 15 mm
• Dakbedekking: EPDM rubber 
• Schuifdeur in opaal glas, enkele of dubbele deur
• Horizontale en verticale beplanking mogelijk
• Dampfolie tussen kaders en irokoplanken 

standaard inbegrepen 

€7372* * Prijsvoorbeeld: 
Iroko D — 4 x 3 m met dubbele 

deur en antraciet dakrand

• Ook beschikbaar 
in vurenhout en WPC

 SOLID TUINHUIS RIOM  & ROHAN
Prachtige, traditionele houtconstructies uit gecerticieerd, Noord-Europees vurenhout 
• Met dubbele deur, inclusief verhard glas en kindvriendelijk slot
• Deuren B 158,6 x H 173,7 cm
• Plankdikte 28 mm 
• Vacuüm drukmethode geïmpregneerd
• Wij adviseren EPDM dakbedekking

** Prijsvoorbeeld: B 665,2 x D 298 x H 220 cm. * Prijsvoorbeeld: B 298 x D 238 x H 212,3 cm. 

Rohan

€1999**
Riom

€1119*
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 CROFT: LANDELIJKE CHARME 
MET WOLFSKAPDAK 
Dit tuinhuis in paneelbouw, met 
typerend wolfskapdak, past uitstekend 
in een tuin in cottage stijl. De Cro� , 
opgebouwd met planken in Zweeds 
rabatprofiel en gelamineerde shingels 
of ceder shingels, is beschikbaar met 
voorluifel, zijdak en aanbouwschuurtje. 
• Paneelbouw in onbehandeld 

vurenhout met rabatprofiel
• Impregnatie mogelijk
• Beschikbaar in verschillende 

afmetingen
• Openvallend raam 114 x 81 cm, 

helder glas 

€3879*

* Prijsvoorbeeld: Cro�  250 D — 2,5 x 3 m. 
Prijs kan afwijken van het afgebeelde model.

 LODGE VT: RUIM TUINHUIS 
MET DEUR MET KIJKRAMEN, 
VOOR- EN ZIJLUIFEL 
Deze tuinconstructie met asymmetrisch dak 
gee�  uw tuin een romantisch en charmant 
karakter. De Lodge is opgebouwd met Zweeds 
rabatprofiel. 
• Paneelbouw in onbehandeld vurenhout
• Dakbedekking: gelamineerde shingels 

in bruin of grijs (cederhouten shingels 
mogelijk in optie)

• Dubbele volhouten deur met kijkramen
• Impregnatie mogelijk       
• Lodge mogelijk met of zonder zijluifel
• Lodge V mogelijk met of zonder zijluifel
• Luifel met palen in eik 

€7389*

* Prijsvoorbeeld: Lodge VT — 3 x 2,5 m + zijluifel 2,5 m.
Prijs kan afwijken van het afgebeelde model.
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 DINOWOOD COTTAGE 
MODULAIR TUINGEBOUW 
•  Paneelbouw
• Dakbedekking in Cambridge shingels
• Drukgeïmpregneerd 

€5104*

* Prijsvoorbeeld: Model F (zie hieronder)
— B 390 x D 300 cm +  zijluifel B 250 x D 300 cm.

a.

h. i. j. k. l. m.

b. c. d. e. f. g.

Een Dinowood Modulair Cottage tuinhuis biedt je heel veel keuzemogelijkheden.

Met dit modulair systeem realiseer 
je een eenvoudige overkapping, 
carport of zelfs een ruim tuinhuis 
met dubbele poort en voor- en 
zijluifel. 
Alle cottage bijgebouwen bestaan uit een 
open hoofdgebouw waar  aan elke zijde 
een paneel (met of zonder raam of deur) 
geplaatst kan worden. Optioneel kan een 
aanbouw, verlenging achterbouw en/of 
zijbouw worden voorzien.

De volledige draagconstructie bestaat uit 
palen van 14,5 x 14,5 cm en onderdak uit 
klikplanken (19 mm).

DINOWOOD COTTAGE

PROFESSIONELE 
PLAATSING IS MOGELIJK
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 DOUGLASVISION CARPORT 
Maak je keuze voor een vrijstaande carport of voor de muuraanbouw carport, die tegen een gevel kan 
worden geplaatst. Kies vervolgens de geschikte afmetingen voor je situatie. Douglasvision carports zijn 
standaard uitgevoerd met platdak.  Het basispakket bestaat uit hoogwaardig Douglas constructiehout: 

• Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd: 
14 x 14 cm

• Douglas geschaafde schoren: 4,5 x 14 cm
• Douglas geschaafde boeiboorden: 2,8 x 16,5 cm
• Douglas geschaafd dakbeschot met veer 

en groef: 1,6 x 11,6 cm
• Dakbedekking: EPDM
• Inclusief handleiding en bevestigingsmaterialen
• Doorloophoogte: 224 cm
• Hoogte: 265 cm

* Prijsvoorbeeld: B 500 x D 306 cm, blank 

vanaf

€2235*

€1900*
* Prijsvoorbeel: B 374 x H 222 cm 

 SUNPARADISE 
De glazen wanden, gebaseerd op een 
uiterst compact en licht aluminium 
profielsysteem, kunnen volledig opzij 
geschoven worden (schuifwand) 
om maximaal van de buitenlucht te 
genieten. Of schuif ze dicht wanneer 
het frisser wordt.  

HOUT 10-daagse

10% 
korting** 

in de hele 
houtafdeling

** Actie geldig tot en met zondag 25 maart 2018. Niet geldig op producten van Hillhout, Biohort of cumuleerbaar met promoties.
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 CARPORT BRASIL MET BERGING 
Exterior Living biedt een ruim assortiment 
moderne carports aan. Een losstaande carport 
of aanbouwmodel? Met of zonder ruime 
berging? De keuze is aan jou. Carport Brasil is 
mogelijk in iroko of vurenhout. 
• Paneelbouw cf. Box
• Met of zonder berging
• Losstaand of aanbouw mogelijk
• Maatwerk mogelijk
• Dakbedekking: EPDM
• Vurenstructuur, ISP-behandeld
• Openvallend raam 140 x 37 cm mogelijk 

€9378*

 CUBOWOOD 
Het Cubowood-bouwsysteem is 
een uniek kliksysteem die een 
solide constructie waarborgt 
zonder zagen, boren of het 
gebruik van bouten 
• Drukgeïmpregneerd 

 OPTIE: OOK VERKRIJGBAAR IN ZWART 

* Prijsvoorbeeld: Carport Brasil Iroko met berging — 3 x 6 m + berging 3 x 3.

** Prijsvoorbeeld: Cubowood Garage — B 318 x D 624 x H 235 cm

* Prijsvoorbeeld: Cubowood Carport met berging — B 318 x D 702 x H 235 cm

Carport met berging

€2911*

Garage

€4305**
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 NESLING PERGOLA 
Met de Nesling pergola kies je voor een 
Nesling Coolfit harmonicadoek in combinatie 
met een Douglas houtpakket, een uitermate 
sterke en taaie houtsoort.
Nesling Pergola compleet bestaat uit: 
• Houtpakket, op maat gezaagd
• Staanders zijn 300 cm lang (± 60 cm in de 

grond)
• Inclusief benodigde pergolakits ten 

behoeve van montage (exclusief pergola-
vloerkit)

• Inclusief Coolfit harmonica schaduwdoek
• Inclusief montagehandleiding 

€759*

* Prijsvoorbeeld: Prijsvoorbeeld B 200 x D 300 cm, stand alone, 
pergola met schaduwdoek. Voorbeeld kan afwijken van afbeelding.

 NESLING ALU 
PERGOLA   
STAND ALONE
•  Hoogwaardig aluminium
• Geleverd als een pakket 

mét Nesling Coolfit 
harmonica schaduwdoek

• Rolgordijnen in optie
• Leverbaar in 2 maten
•  Aluminium in 

verschillende kleuren 
mogelijk: wit, antraciet of 
zilvergrijs

• Schaduwdoek 
verkrijgbaar in zand, 
antraciet of gebroken wit

Verkrijgbaar in volgende 
kleuren:

DRIEHOEK

Verkrijgbaar in volgende 
kleuren:

VIERKANT

* Prijsvoorbeeld: Z1 400 x Z2 400 x Z3 570 cm.

* Prijsvoorbeeld: zijden 360 cm

Verkrijgbaar in volgende 
kleuren:

HOEK 90°

* Prijsvoorbeeld: zijden 360 cm

€1495*

* Prijsvoorbeeld: B 319 x H 319 cm. 
Voorbeeld kan afwijken van afbeelding.

vanaf

€65*

vanaf

€119*

vanaf

€95*

NIEUW
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Geniet het hele jaar 
door van je terras 
dankzij Renson®. 
De terrasoverkapping van 
Renson® is een sfeervolle 
buitenruimte voor alle 
seizoenen, die je beschermt 
tegen regen of overmatig 
zonlicht.

RENSON®

RENSON® OVERKAPPING AZORE®
Aluminium terrasoverkapping met manueel te bedienen roteerbare lamellen
• Max. doorloophoogte: 2,5 m
• Doorloophoogte naar wens in te korten
• Kleuren: wit of warm zwart

(Bicolor mogelijk – lamellen en structuur in 
verschillende kleuren)

• Waterafvoer via lamellen
• Lamelrotatie: 0° - 120° (zie foto's rechts)
• Betrouwbare en snelle bediening
• Geen elektriciteit nodig
• Makkelijk te monteren
• Constructies zijn koppelbaar
• 1 standaardafmeting: 3,5 x 4 m

€4990

OOK MOGELIJK: RENSON® 
WANDMONTAGE
NIEUW: windscherm zij-invullingen 
als optie bij Azore verkrijgbaar €4890

11schaduw



€2339*

BIOHORT SHED HIGHLINE®
De ultieme gereedschapsschuur die voldoet aan alle 
eisen op het gebied van veiligheid en functionaliteit
• Verkrijgbaar in 5 grootten en 3 metallickleuren: 

zilver, kwartsgrijs en donkergrijs
• Rondomlopende acrylglasstrip: veel licht
• Vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
• Drievoudig slot met roestvrijstalen handgreepset, 

standaardcilinder en reservesleutel
• Roestvrijstalen schroeven en scharnieren
• Eenvoudige montage, incl. uitgebreide uitrusting
• Standaard deur (B 76 x H 182 cm) of 

dubbele deur (B 155 x 182 cm)
• Onderhoudsvrij
• 20 jaar garantie

€1059*

NIEUW

NIEUW

* Prijsvoorbeeld: B 117 x H 127 cm 

* Prijsvoorbeeld: B 273 x D 198 cm, dubbele deur 

* Prijsvoorbeeld: B 275 x D 155 cm, dubbele deur €2119*

BIOHORT

De oplossing voor wie op 
zoek is naar de beste metalen 
opbergsystemen.
Biohort verwerkt namelijk enkel staal 
van gerenommeerde staalfabrieken. De 
staalplaten worden ook nog vuurverzinkt, 
met een dikke zinklaag van 150g/m2 en 
een extra polyamide gebrandlakte laag. 
Daarom zijn alle Biohort-producten 20 jaar 
lang gegarandeerd tegen roest. 

Met hun mooie design en hoge kwaliteits-
standaard, zijn deze constructies dan ook 
functionele eyecatchers in elke tuin.

BIOHORT PANORAMA®
Deze aantrekkelijke berging past gemakkelijk in elk 
tuinpanorama. Het rondom plexiglas bovenraam 
gee�  het klassieke zadeldak moderne accenten.
• Verkrijgbaar in 5 grootten
• Verkrijgbaar in 3 metallickleuren: zilver, 

kwartsgrijs en donkergrijs
• 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen 

deurgrepen, standaardcilinder en reservesleutel
• Vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
• Roestvrijstalen schroeven en scharnieren
• Comfortabele dekselopening met gasveer
• Geïntegreerde dakgoot incl. tuinslangkoppeling
• Hoge stabiliteit
• Eenvoudig opbouw
• Onderhoudsvrij
• Inclusief basisuitrusting
• 20 jaar garantie

 BIOHORT CORNERBOARD 
 Het CornerBoard biedt waardevolle 
opbergruimte in nauwe hoeken op het 
balkon en terras. Een unieke hoekoplossing 
om anders verloren ruimtes optimaal te 
benutten.  
• Verkrijgbaar in 3 metallickleuren: zilver, 

kwartsgrijs en donkergrijs
• Deksel uit gepoedercoat aluminium
• Zijwanden uit vuur verzinkt, polyamide 

gebrandlakte staalplaten
• Comfortabele dekselopening met 

gasveer
• Regenwaterdicht
• Draaiknop cilinderslot
• Onzichtbare, geïntegreerde doorluchting
• Roestvrijstalen schroeven en scharnieren
• Dubbele deur: B 98 x H 109 cm
• 20 jaar garantie 

12 tuinberging
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PRIVACY EN VEILIGHEID

Met een minimum aan onderhoud 
gaan alle Gardival tuinpoorten 
jarenlang probleemloos mee.
Bij de Gardival tuinpoorten verweert de 
onbehandelde iroko of padoek naar een 
mooie grijze kleur.

GARONNE: KWALITATIEVE 
POORT IN PADOEK MET 
METALEN FRAME
De Garonne met metalen frame en 
beplanking in padoek is tot in de details 
afgewerkt. Het frame is in verschillende 
RAL-kleuren verkrijgbaar en wordt voorzien 
van een kwalitatief slot in inox. De poort 
is ook beschikbaar met volledig gesloten 
beplanking
• Beplanking met brede planken in padoek
• Metalen poortframe is warm verzinkt en 

gepoederlakt
• Enkele poort: 100 x 180 cm
• Dubbele poort: 300 x 180 cm
• Inclusief beslag en inclusief gelakte palen
• Maatwerk mogelijk tot 5 m

BURTON DUBBELE POORT
Deze poort wordt opgebouwd met een 
pen- en gatverbinding, wat deze houten 
poort zeer sterk en kwalitatief maakt.
• Verkrijgbaar in iroko en padoek 
• Enkele poort: 100 x 180 cm
• Dubbele poort: 300 x 180 cm
• Inclusief beslag

€1892*

€1487 

*

* Prijsvoorbeeld: Garonne enkel padoek — 100 x 180 cm. 

BRADFORD POORT
Deze poort wordt opgebouwd met een pen- en 
gatverbinding, wat deze houten poort zeer sterk en 
kwalitatief maakt.
• Verkrijgbaar in drukgeïmpregneerde den, iroko en 

padoek
• Enkele poort: 100 x 180 cm
• Dubbele poort: 300 x 180 cm
• Inclusief beslag

€1130*

* Prijsvoorbeeld: Bradford enkel padoek — 
100 x 180 cm. Exclusief palen

* Prijsvoorbeeld: Burton dubbel iroko— 300 x 180 cm. Exclusief palen

MAATWERK MOGELIJK

13poorten



* Prijsvoorbeeld: plank tand en groef.

TIMMERHOUT EN BALKEN

Realiseer je eigen project.

Wij hebben een groot assortiment 
tuinhout in ons gamma. Bovendien 
hebben we de kennis om je te helpen bij 
het realiseren van je berghok, afsluiting, 
dierenverblijf, carport of pergola.

Meer informatie vind je op 
www.horta.org/tuinhouti

 VUREN PALEN EN PLANKEN 
 Geschaafde planken met een tand- en 
groefverbinding 
•  Ook verkrijgbaar in zwart 

geïmpregneerd hout
• Verschillende maten beschikbaar:

dikte 2,80/3,40 x L 200 x H 14,50 cm   

 BETONSYSTEEM 
 Voor een stevige montage van tuinschermen 
• Eenvoudige montage zonder accessoires
• De betonpalen hebben een gleuf van D 5,5 x H 220 cm: ideaal om alle schermen 

tussen te plaatsen, met voldoende hoogte voor een onderplaat
• Betonplaat: B 180 x D 3,3 x H 40 cm
• Gleufbetonpaal: B 11 x D 11 x H 275 cm

betonplaat

€16,30 €11,90
gleufbetonpaal

€28 €24,95

dikte 2,80 cm
 €6,29

€5,60*

 PAALSYSTEEM IN ALUMINIUM BEGINPAAL, 
TUSSENPAAL ÉN VOLLE PAAL   
• Aluminium palen van 7 x 7 x 270 cm
• Gelakte afwerking
• Beschikbaar in 30 mm gleuf en 49 mm gleuf
• Bijhorende afdekkap in kunststof inbegrepen
• Verkrijgbaar in RAL 7024 grafiet 

en RAL 9006 aluminium

 HET COMBISYSTEEM 
 Bij het combisysteem kan je met profielen van 
groen geïmpregeneerde tand en groef planken je  
afscherming en gevels renoveren. Voordelen:
• Makkelijk te plaatsen 
• Strak
• Verschillende mogelijkheden
• 2,80 x 14,50 cm

14 tuinhout

tussenpaal 30 mm

€50

Leo-profiel, 
L 180 cm

€6,85



 FURNAS: VERTICAAL OPEN 
TUINSCHERM IN THERMOWOOD 
De palen worden áchter het scherm geplaatst 
en worden zo onderdeel van een lange, 
doorlopende open wand. Gemaakt van 
thermowood, uit Europees grenenhout dat 
langdurig wordt verhit. 

 De voordelen van thermowood:
• Uitstraling van tropisch hardhout
• Specifieke donkerbruine kleur
• Onderhouds- en milieuvriendelijk
• Ongevoelig voor vocht, schimmels en 

weersinvloeden 
• Lange levensduur
• Vormvast €212*

 CALDEIRA: VERTICAAL GESLOTEN 
TUINSCHERM IN THERMOWOOD 
De specifieke donkerbruine kleur van 
thermowood gee�  dit scherm de mooie 
kwalitatieve uitstraling van tropisch 
hardhout .  

€230*

* Prijsvoorbeeld: Furnas scherm — 178 x 178 cm. Exclusief palen

* Prijsvoorbeeld: Caldeira scherm — 180 x 178 cm. Exclusief palen

 DINOWOOD ECOSCHERM   
•  Drukgeïmpregneerd
• RVS bouten en vijzen
• Met 15 planken van H 145 x D 13 mm
• Deur apart verkrijgbaar: € 80
•   180 x 180 cm 

 HILLHOUT ELAN SCHERM 
EXCELLENT   
 Verfijnde vormgeving die uitstekend past bij 
een moderne tuinstijl. Deze schutting hee�  
aan beide zijden houten balkjes met ca. 1 cm 
tussenruimte, wat een bijzonder stijlvol e� ect 
gee� . Dus voor- en achterzijde zijn even mooi. 
• Drukgeïmpregneerd
• 180 x 180 cm  

 DINOWOOD SCHERM SOLIDE   
•  Maatvast
• Montage met gleufpaal 

of met haken
• Planken 28 mm dik
• Drukgeïmpregneerd
• Ook verkrijgbaar 

in het zwart
• 180 x 180 cm 

 €155

€150

zwart

€120,35

bruin

€99,95

 €46,95

€39

15tuinschermen



 CURTIS TUINSCHERM: 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK 
EN WATERRESISTENT IN 
HOUTCOMPOSIET 
 Het geborstelde oppervlak hee�  een niet-
glanzende structuur met een luxueuze en warme 
uitstraling. De planken hebben aan elke zijde een 
ander profiel. Zo heb je twee types schermen met 
eenzelfde paneel: de ene zijde gee�  een visuele 
brede beplanking van 15 cm weer, de andere zijde 
zorgt visueel voor een smalle beplanking van 7 cm.  
• Verkrijgbaar met glas 45 of 90 cm
• Extra verstevigingsprofiel beschikbaar

ETERNO: TUINSCHERM 
MET ONEINDIG EFFECT
De palen zijn niet zichtbaar en worden 
zo onderdeel van één lang geheel. 
Dit lijnenspel met beplanking in 
verschillende afmetingen, zorgt voor 
een optisch vergrotend e� ect in je tuin. 
• Beschikbaar in iroko en 

drukgeïmpregneerd grenenhout met 
verticale beplanking

•  Beplanking in verschillende 
afmetingen

• Mogelijkheid om aan 2 zijden te 
installeren

•  180 x 178 cm

iroko scherm

€403

grenen scherm

€153

LAAG SCHERM

MET TUINPOORT

MET LED-VERLICHTINGCurtis laag scherm
182 x 90 cm

€127

Curtis scherm 
182 x 182 cm

€194
tuinpoort 

100 x 180 cm

€434

tuinpoort 
100 x 120 cm

€377

ETERNO: TUINPOORT
Nieuw poortje, 
in combinatie 
met de Eterno 
tuinschermen 
• Tuinpoort 

100 x 178 cm iroko poort

€599

grenen poort

€239

Curtis plank met 
ledverlichting

€349
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GOVAWALL POORT

Govawall® is de som van planken uit 100% gerecycleerd kunststof 
in combinatie met gerecycleerd aluminium palen, montage- en 
afwerkingsprofielen.

GOVAWALL® PLUS BY GOVAPLAST

Twee uitvoeringen
 Govawall® tuinschermen bestaan in 2 uitvoeringen  
Een opbouwsysteem voor op harde ondergrond en 
een systeem voor verankering in losse bodem of 
gras. 

Weersbestendig
Zonnestralen, regen, hagel, wind…  Govawall® 
is bestand tegen alle weersomstandigheden. De 
tuinschermen bestaan uit gerecycleerd plastic, wat 
ze rotvrij maakt. Bovendien hebben de schermen 
heel weinig onderhoud nodig. Extra voordeel: 
de uitzetting van de planken onder invloed van 
de temperatuur-schommelingen, wordt perfect 
opgevangen door een ingenieus systeem in de 
constructie.

Privacy
De Govawall®-tuinschermen vormen een goede 
geluidsbarrière. Ook dat komt jouw rust en privacy 
ten goede.

Ecologisch
Hoewel de tuinschermen gemaakt zijn van 
gerecycleerd plastic, hebben ze toch een natuurlijke 
look en textuur. Je hebt de keuze uit vijf neutrale 
kleuren (Ash grey, Ural black, Quartz brown, Atlas 
beige en Sand beige), waardoor de Govawall®-
tuinschermen in elke omgeving opgaan.
Wist je trouwens dat we voor de profielen een 
garantieperiode van tien jaar bieden? Zo ben je er 
zeker van dat je een stevig en kwalitatief product in 
huis – of liever tuin – haalt. 

1 SET TOEBEHOREN
OF 2 ZAKKEN 
SNELBETON 

PER PAAL

GRATIS*

per lopende meter, 
H 180 cm, vanaf

€211,53

De tuinafsluiting uit gerecycleerd kunststof met vele troeven

ECOFENCING®

Sterk
 Ecofencing palen hebben een grotere trekkracht 
dan betonnen palen. Ze zijn daarbij ook flexibel: bij 
harde windstoten zullen betonnen palen breken, 
terwijl Ecofencing-palen de kracht zullen opvangen 
met hun flexibiliteit.
Eenvoudig te plaatsen
Ecofencing-materiaal is sterk, maar toch licht in 
gewicht. Het verwerken en plaatsen is eenvoudig 
en snel.
Duurzaam, vochtbestendig en rotvrij
Vocht, schimmels en insecten tasten het 
Ecofencing-systeem niet aan. 

Onderhoudsvriendelijk
Af en toe eens afspuiten met water is voldoende om 
je tuinwand mooi te houden.
Ecologisch
Ecofencing bestaat voor 100% uit gerecycleerd pvc. 
Het is milieuvriendelijk 
en ecologisch.
Verschillende kleuren
Ecofencing is verkrijgbaar 
in grijs, bruin en beige.

grondboor 
t.w.v. € 57

GRATIS*

* Bij aankoop vanaf € 1000, actie geldig tot en met 15 april 2018
Meer info vind je op 
www.horta.org/govawall-ecofencingi

* Bij aankoop vanaf € 1000, actie geldig tot en met 15 april 2018

per lopende meter, 
H 180 cm, vanaf

€105
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Betafence, kwaliteit voor het leven

Optimale bescherming
Je huis en tuin vormen een unieke plek 
waar je in alle vrijheid en alle veiligheid 
moet kunnen ver toeven. Betafence 
beschermt je thuis, je gezin, alles wat je 
dierbaar is...

Garantie
Betafence afrasteringen zijn duurzaam. 
Ze bestaan uit stevige, slijtvaste 
materialen en zijn be stand tegen 
corrosie, weersinvloeden en de tand 
des tijds. Daarom krijg je van Betafence 
lange garanties. Bekijk de gedetailleerde 
voorwaarden op www.betafence.be

Made in Europe
Made in Europe is synoniem voor 
betrouwbaar. Alle producten 
beantwoorden aan de strengste 
kwaliteits-, veiligheids- en 
duurzaamheidsnormen.

130 jaar ervaring
Betafence biedt al meer dan 130 
jaar topkwaliteit. Als wereldleider in 
product-, service- en toepassings-
innovatie bepaalt Betafence de 
kwaliteitsnorm voor de hele sector. 

Duurzame producten
Geplastificeerde Betafence 
producten hebben een lange 
levensduur. De ‘groene’ coating bevat 
geen schadelijke sto� en en het staal 
kan volledig worden gerecycleerd.

E� iciënte productie
Betafence stree�  naar een laag 
energieverbruik en slaagt er jaar 
na jaar in om de CO2-uitstoot terug 
te dringen. Grondsto� en bestaan 
voor 20 tot 95% uit gerecycleerd 
materiaal.

Met Betafence kies je voor kwaliteit en zekerheid, een leven lang. 
De nummer 1 in afrasterin gen omringt je met de beste zorgen.

Promotie geldig t.e.m. 31 maart 2018. 

 Dé referentie in paneelafrastering

 Klassiek, eenvoudig design

 Zeer lange levensduur

 Gemakkelijke installatie

 Verkrijgbaar in groen en antracietgrijs

 Onmiddellijke privacy met Bekafor® 
    Collfort en Bekafor® Screeno Line

-10%
OP 
BEKAFOR® CLASSIC 
PANELEN

BEKAFOR® CLASSIC  CREAZEN®  
Creatief spijlenhekwerk combineert design 

en natuurlijke look

 Klassiek concept, moderne invulling
 Installeren met Bekafi x®-palen en -klemmen
 Bijpassende draaipoorten met Creazen® invulling
 Gestroomlijnd met bijna onzichtbare bevestigingen
 Evenwichtige esthetiek en strakke uitstraling

-10%
OP 
PANTANET® FAMILY 
TUINGAAS OP ROL

PANTANET® FAMILY  
 Hoogkwalitatieve afrastering op rol

 Esthetisch en discreet

 Zeer lange levensduur

 Perfecte en snelle plaatsing

 Verkrijgbaar in groen en antracietgrijs

Met Betafence kies je voor kwaliteit en zekerheid, een leven lang. 

Eenvoudige installatie 
BEKIJK ONZE MONTAGEFILMPJES 
BIJ HET BETREFFENDE PRODUCT 

OP WWW.BETAFENCE.BE

NIEUW

Aandacht voor milieu
Water is kostbaar, daarom beperkt 
Betafence het gebruik ervan tijdens 
het productieproces zo veel mogelijk. 
 Betafence produceert zelf een 
bepaalde hoeveelheid groene stroom. 
Commerciële documentatie wordt 
 gedrukt op FSC-papier. 

Respect voor de mens
Betafence biedt medewerkers alle 
kansen in een veilige en stimulerende 
werkomgeving, ook dat is duurzaam 
ondernemen.

PROFESSIONELE 
PLAATSING IS MOGELIJK
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 HAZELAARSCHERM 
 Gevlochten scherm in 
hazelaar   
• B 90 x H 180 cm (links) of  

B 180 x H 180 cm (rechts)

COLORADO STRIPS 
• Beschermt tegen nieuwsgierige blikken, 

wind en geluid
• Past in elke draadafrastering
• Verkrijgbaar in 6 kleuren 
• Rol: B 5 cm x L 100 cm

HEIDEMAT  
Duurzame matten voor meer privacy
• High density 
• B 300 cm
• Verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes: 

175 en 200 cm

ZICHTBREEKNET 
Verkrijgbaar op maat vervaardigd en voorzien van 
een gestikte 35 mm brede polypropyleenzoom en 
messing ringen Ø 10 mm om de 30 cm
• Dichtheid 200 g/m2

• 80, 90 of 100% densiteit
• Verkrijgbaar in zwart en groen 

CANADA KUNSTHAAG
Mat van fijne, donkergroene kunststofstekels
• 5 beschikbare hoogtes op rol van 3 m
• UV-bestendig
• Binddraad meegeleverd 

op maat gemaakt, per m2

€7,95

€57,70 €40,90*

B 90 cm

€56,50 €45
B 180 cm

€80,25 €65

Meer info vind je op 
www.horta.org/tuinafsluitingeni

H 175 cm

€111,50 €85
H 200 cm

€127,50 €95

 COLLFORT GESLOTEN SCHUTTING 
IN HOUTEN LATTEN     
Ideaal voor het invullen van Bekafor® Classic en 
Nylofor® 3D-panelen
• In behandelde Noorse Den
• Compatibel met Bekafor® Classic panelen (B 200 cm)
• Een set omvat: 43 verticale latten (B 42 mm) en 

horizontale trapeziumlatten (L 1990 mm)
• Beschikbaar in wit of grijs 

Noors dennenhout
• Eenvoudige montage en 

volledig onderhoudsvrij
€98,85*

* Prijsvoorbeeld: CN1.0 (GR) H 1 m x 3 lopende meter.* Prijsvoorbeeld: Bekafor® Collfort houten latten, H 1730 mm. 
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 FEDRA BORDER 
 Voor een natuurlijk uitziende afsluiting   
• In gevlochten hazelaar takken
• B 90 x H 40 cm

KASTANJEPOORT  
Decoratieve tuinpoort in kastanjehout
• Inclusief hang- en sluitwerk    
• B 100 x H 100 cm
• Andere maten verkrijgbaar

Veelzijdig, praktisch en met een 
minimum aan onderhoud. 
Zet je woning in de kijker met de nieuwste 
generatie Oryzon kunstgras, zowel 
geschikt voor binnen als buiten, dat 
eruitziet als een strakke en nette gazon en 
makkelijker is in onderhoud!

Kunstgras biedt wel heel wat voordelen: 

  Gebruiksklaar en eenvoudig te leggen 

  Groene grasmat in een mum van tijd

  Zowel voor binnen als buiten 

  Voor permanent of tijdelijk gebruik 

  Voor grote of kleine oppervlakken 

  Toepasbaar in de patio, op het terras, 
in de tuin, de speeltuin, op daken ...

  100% Belgische kwaliteit 

  60% PE - 40% PP 

  Onderhoudsarm en dus meer vrije tijd 

ORYZON KUNSTRAS

 KASTANJEHEKWERK 
 Decoratief hekwerk in gekliefd kastanjehout   
• Gegalvaniseerde draad
• Afstand tussen spijlen 4 - 5 cm  
• H 100 cm x L 10 m
• Andere maten verkrijgbaar

WIJ AANVAARDEN 
ECOCHEQUES

WIJ AANVAARDEN 

MAATWERK VERKRIJGBAAR vanaf 8 m2

 €133,50

€110
 €13,50

€10,95
 €152

€140

20 kunstgras

Arcadia, per m2, vanaf

€24,95



Onderhoudsvrij terras in massieve kunststof-
planken. Nu ook met strakke en subtiele 'linea' 
lijnstructuur!     Voor een Govadeck terras van 20m2 
(500 x 400 cm), afgewerkt langs de voorzijde met 
standaard plint, heb je volgende materialen nodig: 

GOVADECK® BY GOVAPLAST

* Indicatie materiaalprijs voor 20 m2.

Inclusief draagbalken, 
bevestigingsclips en schroeven.

per m2, vanaf

€83,5*

• 37 terrasplanken, 33 onderbalken, 
• 25 Gova-start-connects, 400 Govaconnects
• 50 Govafix verbindingsplaatjes
• 100 schroeven van 5 x 50 mm (voor fixeren 

planken) 
• 100 schroeven van 5 x 80 mm (voor plinten) 
• 200 schroeven van 5 x 100 mm (voor 

onderkader)
• 2 plinten

PROFESSIONELE 
PLAATSING IS MOGELIJK

Mooi, duurzaam en onderhoudsvriendelijk terras    
• Extra stroef oppervlak, verbeterde 

slipweerstand, klasse R12
• Houtkunststofcomposiet (WPC), 50% 

esdoornvezels, 50% polyethyleen
• Zichtzijde voorzien van de gepatenteerde 

Permatech® bescherming
• Multicolor kleurecht met de Fiberon® 

fabrieksgarantie (20 jaar)
• Minimale onderhoudsinspanning, bestand tegen 

vuil en vlekken
• Robuust en duurzaam: geen zichtbare 

veroudering, vervorming, scheuren of splinters
• Massief 20 mm, onzichtbare plaatsing met clips
• Ronde vormen creëren is mogelijk
• Fouttolerante en eenvoudige installatie; 

installatie zonder afschot is mogelijk
• Recyclagegehalte van bijna 95%

FIBERON®

* Indicatie materiaalprijs voor 20 m2.
Inclusief hardhouten 
onderbalken (40 x 60 mm), 
clips en clipschroeven. 
Verkrijgbaar in Acorn Brown 
en Aspen Grey. Beschikbare 
lengtes: 366 en 488 cm. 
Maatvoering: 20 x 127 cm

NIEUW
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JUNIOR PICKNICKTAFEL
• Zitje en tafelblad uit 28 mm 

dikke planken
• 100 x 94 x 57 cm

 DINOWOOD SCHOMMEL 
• Gefreesde palen ø 10 cm
• Drukgeïmpregneerd
• Bovenbalk Ø 12 cm, lengte 3 m (5 haken)  

of 4 m (7 haken)

 DINOWOOD ZANDBAK 
• Gemakkelijk te monteren met klikplanken van 28 mm dik
• Drukgeïmpregneerd
• Zand is verkrijgbaar
• Twee maten verkrijgbaar: 

B 120 x D 120 cm of B 200 x D 200 cm

7 haken

€139

5 haken

€125
deksel

€39

120 cm

€49,95
deksel

€49

200 cm

€79

FAMILY PICKNICKTAFEL
Geniet het hele jaar door van je 
tuin met deze picknicktafel, die 
zomaar 8 zitplaatsen biedt
• Bladmaat: B 70 x D 240 cm
• Zithoogte: 48 cm
• Bladhoogte: 78 cm
• 4 zitbanken: B 100 x D 30 cm
• Totale plaatsinname:   

B 155 x D 240 cm

PICKNICKTAFEL
• Vervaardigd uit planken 

van 34 x 120 mm
• B 145 x H 78 cm
• 180 of 200 cm lang

200 cm

€149

180 cm

€139
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€199



€1097 

*

€920
€864€599

WIJ AANVAARDEN 
ECOCHEQUES

WIJ AANVAARDEN 

 DINOWOOD  
* Prijsvoorbeeld van de constructie op de foto:
• Dinowood Rex toren + glijbaan: € 499
• Dinowood tunnel: € 125
• Dinowood Rex open speeltoren: € 299
• Dinowood Rex terras: € 99
• Dinowood zandbak: € 75 — deksel ook verkrijgbaar

• Meerdere combinaties zijn mogelijk
• Alle elementen zijn drukgeïmpregneerd

 GIGANTO TOREN 
Grote en moderne speeltoren met modieuze 
kleuren
• Inclusief glijbaan en trap met leuning
• Exclusief stuurwiel 'Boot Star' en picknicktafel
• 130 x 190 x 340 cm

 RANGER TOREN MET UITKIJKTOREN 
 Leuke uitkijktoren, prikkelt de fantasie en gee�  
eindeloos speelgenot. Exclusief zitbank en 
telescoop 'Star'. 
• Inclusief glijbaan en trap met leuning
• Toren: 130 x 193 x 360 cm

Vloerhoogte: 150 cm 
Lengte glijbaan: 300 cm

 DINOHOME MET TERRAS 
 Dinohome met steunpalen. De toren kan 
worden gefixeerd met metalen pinnen of 
ankers (niet bijgeleverd). Exclusief zandbak 
en verrekijker 'Star'. 
• Inclusief glijbaan en trap met leuning
• Steunpalen 9 x 9 cm
• Toren: 185 x 205 x 332 cm 

Vloerhoogte: 150 cm
Lengte glijbaan: 300 cm
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HOUT 10-daagse

10% 
korting* 

in de hele 
houtafdeling

* Actie geldig tot en met zondag 25 maart 
2018. Niet geldig op producten van Hillhout, 
Biohort of cumuleerbaar met promoties. 
Zie voorwaarden in de winkel

** Vraag ernaar in je Horta Tuin&Dier-winkel

PROFESSIONELE 
PLAATSING IS MOGELIJK**

Drukfouten of afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en/of teksten zijn voorbehouden. Bepaalde artikelen zijn mogelijk niet verkrijgbaar in de winkel, maar kunnen besteld worden. 
Acties zijn verkrijgbaar tot uitputting van de voorraad. Elke vestiging is financieel en juridisch onafhankelijk. Al onze artikelen zijn conform de Belgische wetgeving. In Nederland mogen 
enkel gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt indien ze voorzien zijn van een Nederlands erkenningsnummer en etiket. Belgische gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden mogen niet in Nederland worden gebruikt. | VU: ATD NV, ON 0449.399.218, tel 02 582 12 27, info@horta.org  | Assesteenweg 115 bus 2 1740 Ternat | Vormgeving: www.bubka.be

Bornem

i Voor meer informatie en details, kijk snel op: www.horta.org/winkels

HORTA is een groep van 
zelfstandige winkels actief in 
tuin- en dierbenodigdheden

Horta staat garant voor:
• Persoonlijke service
• Deskundig advies
• Met zorg geselecteerde 

kwaliteitsproducten voor 
particulieren en grootverbruikers

WIJ AANVAARDEN 
ECOCHEQUES

WIJ AANVAARDEN 

ANTWERPEN
BAARLE HERTOG · Van Tilburg en zn
Pastoor De Katerstraat 31a • 014 69 90 66

BORNEM · Plettinckx
Klein-Mechelen 35 • 03 889 20 48

BORSBEEK · De Winter
Herentalsebaan 259 • 03 321 07 94

BRASSCHAAT · De Winter 
Miksebaan 195 • 03 651 80 60

MEER · DeVo
Meerseweg 24 • 03 315 75 53

NIJLEN · Hens
Katerstraat 112 • 03 411 09 09

REET · Lemmens
Pierstraat 12 • 03 888 00 35

STABROEK · Polderse Zaadhandel 
Ettenhoven 113 • 03 568 72 46

WESTMALLE · Jacobin
Antwerpsesteenweg 383 • 03 312 04 36

VLAAMS-BRABANT
DIEST · Verstreken
Tessenderloseweg 84 • 013 66 49 19

EPPEGEM · Van de Perre
Brusselsesteenweg 463 • 02 253 42 32

KESTER · Smeets agricenter
Langestraat 40 • 054 56 78 90

KUMTICH · Es Dirk 
Leuvenselaan 731 • 016 81 02 33

OPWIJK · De Neef
Steenweg op Dendermonde 1a • 052 35 82 48

ORSMAAL · Es Kris 
Sint-Truidensesteenweg 192 • 011 78 44 18

RILLAAR · Verstreken
Diestsesteenweg 636 • 016 50 00 06

TERNAT · Van Rossem
Assesteenweg 115 • 02 582 11 26

WINKSELE · Verstreken
Mechelsesteenweg 1117 • 016 48 89 28

ZOUTLEEUW · Peeters
Lewastraat 2 • 011 78 00 41

LIMBURG
DILSEN-STOKKEM (ROTEM) · Goltstein
Burg.Henrylaan 7 • 089 75 56 46

HAMONT ACHEL · Elbahi
Bosstraat 119 • 011 44 85 29
KURINGEN · Martens
Zolderse kiezel 64 • 011 25 08 25

LANAKEN (SMEERMAAS) 
Bedrijfsweg 6 • 089 76 02 66

MAASMECHELEN · Repriels
Wayenbergstraat 2 • 089 76 40 10
TONGEREN · Seronvalle
Luikersteenweg 40 c • 012 23 15 13
WELLEN · 't Hoveniertje
Dorpsstraat 18 • 012 74 53 60
ZONHOVEN · Degens
Oppelsenweg 22 • 011 81 48 17

OOST-VLAANDEREN
BASSEVELDE · De Pape
Dorp 142 • 09 373 62 45

BEVEREN · Devlieghere
Pareinpark 7 • 03 775 83 30

BUGGENHOUT · De Kinder
Stenenmolenstraat 9 • 052 33 20 73
LOCHRISTI · De Meyer
Ruilare 123 • 09 355 50 12

OUDENAARDE (RETAILPARK N60) 
Westerring 45 01.01 • 055 31 44 60

WEST-VLAANDEREN
AARSELE · De Knok
Deinzesteenweg 218 • 051 63 30 64

KUURNE · Dendauw 
Brugsesteenweg 432 • 056 71 24 52

MERKEM · Baes
Iepersteenweg 5 • 051 54 40 40

VLAMERTINGE · Igodt
Rodenbachstraat 57 • 057 20 08 33

WINGENE · Vandecaveye
Beernemsteenweg 16 • 051 65 53 29

ZEDELGEM · Dejonckheere
Kruishillestraat 21 • 050 24 09 22

In deze Horta winkels vind je een uitgebreid assortiment Hout. 


