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INOX

Onze DURCOLO-tuinhoutgids 2022 is gedrukt op FSC gecertifieerd papier.
In het assortiment van Durcolo worden op dit moment reeds verschillende produkten 
aangeboden die uit gecertifieerde, hernieuwbare en gecontroleerde bronnen komen. 
De certifiëring PEFC en FSC kan verzorgd worden via ons moederbedrijf Janssens&Janssens 
Hoogstraten.

Geschroefd met inox.

Artikel dat op maat kan gemaakt worden. 
Poorten, deuren en carports worden geproduceerd op moment van bestelling.

TUINHOUT

Iedereen heeft zo zijn eigen groene paradijs waar het aangenaam ontspannen is met je naaste familie 
of met vrienden. En in elk van die groene plekjes is hout een vaste waarde. Inderdaad, hout is een 
natuurlijke bron, die zich uitermate leent voor een toepassing in de tuin. Hout is warm, levendig én 
integreert zich optimaal in een natuurlijk kader.

INHOUD
 Schermen  blz. 2 tot 9 
 Vintage grijs geïmpregneerd blz. 10 tot 11 
 

 Deuren blz. 12  
 Hekwerk blz. 13 tot 15 
 Poorten blz. 16 tot 20 
 Planken en constructiehout blz. 21 tot 23 
 Douglas blz. 24 tot 25

 Terrasvloeren blz. 26 tot 30 
 Barnwood blz. 31

 Thermowood blz. 32 tot 34 
 Lariks - Carboris - BWS blz. 34 tot 35 
 Eik blz. 36

 Accessoires bijgebouwen blz. 37

 Afboordingen blz. 38 tot 39 
 Hardhout blz. 40 tot 41 
 Composiet schermen blz. 42 tot 44 
 Bloembakken blz. 45

 Natuurlijke afsluitingen blz. 46 tot 47 
 Picknicktafels blz. 48 tot 49 
 
 Restol blz. 50 
 Rondhout blz. 51

 Montage-artikelen blz. 52 tot 54

 Speeltuigen blz. 55 tot 73
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Vacuum-druk geïmpregneerd

TANALITH-E
chroom & arseen vrij !

KWALITEITSHOUT

DURCOLO-GEÏMPREGNEERD TUINHOUT: DUURZAME KWALITEIT! 10 JAAR GARANTIE!
DURCOLO selecteert voor U de betere materialen waardoor U zeker mag zijn van een kwaliteitsprodukt dat 
garant staat voor decennia-lang tuinplezier. Door het wisselende en vaak vochtige klimaat is het noodzakelijk 
om het zachthout (den) een weersbestendige en langdurige bescherming te geven.
Zo beschermt DURCOLO uw hout tegen schimmels, houtrot, zwammen en houtetende insekten en geeft hierop 
10 jaar garantie ! (Met uitzondering van de tuinprodukten in natuurlijk hout zonder behandeling zoals, 
kastanje, hazelaar, ...)
Deze processen van bescherming gebeuren door een vacuüm en druk impregneren van de houtprodukten in 
een industrieel autoclaaf. De kwaliteitsverduurzaming van DURCOLO gebeurt volgens de laatste normen en 
gecontroleerde processen garanderen een correcte behandeling. DURCOLO verduurzaamd met Tanalith-E, een 
impregnatie zonder chroom of arseen.

IMPREGNEREN: HET PROCES
Impregneren is het onder vacuüm en druk behandelen van hout met als doel de natuurlijke levensduur van het 
hout te verlengen. De aantasting van hout kan gebeuren door schimmels, zwammen of insekten. Impregnatie 
voorkomt deze aantasting.
Om deze bescherming te kunnen garanderen moet het hout onder druk geïnjecteerd worden met een 
liquide oplossing; de Tanalith-E zouten. Het te behandelen hout moet relatief droog zijn, dit wil zeggen een 
vochtigheidsgehalte van maximum 25% bevatten. Nadat het hout in een hermetisch gesloten cylinder is 
geplaatst, wordt de ruimte gedurende ongeveer 1 uur vacuüm getrokken, de cellen van het hout bevatten nu 
praktisch geen lucht meer.  
De ketel wordt dan gevuld met impregneervloeistof, het hout zuigt zich vol. Vervolgens wordt er vloeistof bij 
gepompt zodat er een druk ontstaat. Het persen duurt ongeveer 1 uur. Na het persen wordt de druk van de 
ketel genomen, het hout staat echter nog onder druk. Om te vermijden dat, door de druk in het hout, de vloeistof 
zou uitlopen wordt er een navacuüm genomen van ongeveer een half uur.  
Het hout is nagenoeg onmiddellijk verwerkbaar en te transporteren zonder verdere wachttijden. Bovendien is 
deze methode zéér milieuvriendelijk, aangezien wij met een ecologisch chroom-en arseenvrij impregneermiddel 
verduurzamen!

HOUT: EEN LEVEND PRODUKT.
Ondanks een degelijke selectie van de materialen is het mogelijk dat uw hout scheuren en barsten vertoont.  
Deze natuurlijke veranderingen van het hout doen geen afbreuk aan de duurzaamheid en de kwaliteit.  De 
voortdurende wisselwerking van langdurige droogte en vochtigheid doen hout “werken”. Het is dan ook 
normaal dat hout kan scheuren, barsten, verkleuren, kromtrekken, krimpen of uitzetten. Op de afmetingen van 
het hout zijn dan ook bepaalde toleranties te verwachten.
Hout is een natuurlijk materiaal met zijn natuurlijke charmes !

RESTOL: HOUTOLIE
Door de degelijke impregnatie is een bijkomende bescherming van uw hout niet nodig.
Wenst U nochtans het verouderingsproces veroorzaakt door inwerking van zonlicht en weersomstandigheden 
tegen te gaan, dan raden wij U de RESTOL Houtolie aan.
RESTOL, een natuurlijke houtolie op basis van lijnolie is uitermate geschikt voor het opfrissen en voeden van 
zowel zachte als harde tropische houtsoorten. U leest er meer over op pagina 50.

ENDSEAL
Beschermt uw verzaagde of geboorde delen tegen houtrot en insecten,
eenvoudig met kwast aanbrengen. Zie pagina 30.
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INOX

SCHERMEN

TUINSCHERM “KENT”

10200 TUINSCHERM “KENT” 
 horizontaal/verticaal 1.80 m x 1.80 m

Hechting  : inox
Planken  : 10 x 100 mm x 1.80 m fijn bezaagd (19 st)
Tussenlatten  : 19 x 75 mm x 1.80 m fijn bezaagd (3 st)

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
   (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

TUINSCHERM “KENT”

10210 TUINSCHERM “KENT” 
 gebogen 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Hechting  : inox
Planken  : 10 x 100 mm x 1.80 m fijn bezaagd (19 st)
Tussenlatten  : 19 x 75 mm x 1.80 m fijn bezaagd (3 st)

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
   (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

TUINSCHERM “QUÉBEC” & “MONTREAL”

10513 TUINSCHERM “QUÉBEC” 
 horizontaal/verticaal B: 1.80 m x H: 1.80 m 

210513 TUINSCHERM “MONTREAL” - bruin 
 horizontaal/verticaal B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting  : inox geschroefd
Planken  : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (17 st)
Tussenlatten  : 22 x 58 mm x 1.80 m geschaafd ( 3 st)

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
   (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

210513

10513

SCHERMEN

17700K DEUR KENT 
 horizontaal/verticaal 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

17701K DEUR GEBOGEN KENT 
 verticaal 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

17700Q DEUR QUÉBEC 
17700MO DEUR MONTRÉAL
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53
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SCHERMEN EN SIERSCHERMEN

GEBOGEN STROKENSCHERM  

10400 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m 
10410 0.90 m x 1.58 m half strokenscherm

Hechting  : roestvrij
Kader  : 45 x 45 mm (gelamelleerde boog)
Stroken    : 10 x 100 mm x 1.690 m geschaafd 
   
Montage   : geschaafde palen 90 x 90 mm
   (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

SIERSCHERM MET DRIEHOEK

10610 1.80 m x 0.90 m

Hechting  : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm 
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
   (zonder gleuf - p. 23) +  hoekijzers - p. 52

Combinatie ART. 10600 + ART. 10620

SIERSCHERM MET DRIEHOEK EN BOOG

10620 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm (gelamelleerde boog) 
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd

 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm  
   (zonder gleuf - p. 23)  +  hoekijzers - p. 52

SIERSCHERM 

10600 1.80 m x 0.90 m

Hechting  : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm 
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
   (zonder gleuf - p. 23) +  hoekijzers - p. 52

Combinatie ART. 10600 + ART. 10610

SCHERMEN EN SIERSCHERMEN
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SIERSCHERMEN (TRELLIS)

SIERSCHERMEN (TRELLIS)

10605 
Sierscherm trellis convex 
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd 
Standaard montage

10606 
Sierscherm trellis concaaf 
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

10607 
Sierscherm trellis convex
0.90 m x 1.62/1.80 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd 
Standaard montage

10608 
Sierscherm trellis concaaf
0.90 m x 1.62/1.44 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

10601 
Sierscherm  
0.90 m x 1.80 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm 
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd 
Standaard montage

10602 
Sierscherm 
1.80 m x 1.80 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm 
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

10603 
Sierscherm trellis
0.90 m x 1.80 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

10604 
Sierscherm trellis
1.80 m x 1.80 m

Hechting  : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm  
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

SIERSCHERMEN EN SIERSCHERMEN MET TRELLIS
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KLIMPLANTSCHERMEN

KLIMPLANTSCHERMEN

KLIMPLANTREKKEN

11300 Klimplantrek in gegalvaniseerd hekwerk 1.80 x 1.80 m 
11310 Klimplantrek in gegalvaniseerd hekwerk 0.90 x 1.80 m

Hechting :
gegalvaniseerd rasterwerk in 4 mm 
maasopeningen 10 x 10 cm
houten kader in 45 x 45 mm

Standaard montage :
geschaafde palen 90 x 90 mm 
(zonder gleuf - p. 23) 
+ hoekijzers - p. 52

11400 Klimplantrek galva/houten kader 
  1.80 x 1.80 m

11410 Klimplantrek galva/ 
 houten kader 

  0.90 x 1.80 m

11444 Montage 
plaatjes (set van 4 st)  
(incl schroeven) 
voor galva klimplantrek 
zonder kader.

ROZENSCHERM “DUO”

11510 Rozenscherm DUO diagonaal, B: 0.90 m x H: 1.80 m
11511 Rozenscherm DUO diagonaal, B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij 
Kader : 30 mm x 40 mm 
Latwerk : 7 mm x 25 mm
 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
  (zonder gleuf - p. 23) 
  + hoekijzers - p. 52

Diagonaal
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SCHERMEN

ROZENSCHERMEN

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

ROZENSCHERM “ PERGOLA”

11200 recht
1.80 m x 1.80 m

11220 recht 
0.90 m x 1.80 m

11230 diagonaal 
0.90 m x 1.80 m

11270 diagonaal
0.48 m x 1.80 m

11210 diagonaal 
1.80 m x 1.80 m

ROZENSCHERM “PERGOLA” GEBOGEN

11250 diagonaal met boog 
1.80 m x 1.80/1.99/1.80 m

ROZENSCHERMEN

Hechting : roestvrij 
Kader : 32 x 45 mm 
Latwerk : 12 x 25 mm
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SCHERMEN

SCHERMEN

SIERSCHERM “MODENA”

16572 Sierscherm MODENA B: 0.90 m x H: 1.80 m
16570 Sierscherm MODENA B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij 
Horizontale steunlatten : 28 mm x 60 mm (3 st) 
Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm (32 st)
 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
  (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

SIERSCHERM “PEKING”

10720 Sierscherm PEKING B: 0.90 m x H: 1.80 m
10730 Sierscherm PEKING B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij 
Kader : 37 mm x 70 mm 
Stroken : 15 mm x 25 mm (per 2 - 3 st) / 15 mm x 70 mm
 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
  (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

SIERSCHERM “TOKYO”

10700 Sierscherm TOKYO B: 0.90 m x H: 1.80 m
10710 Sierscherm TOKYO B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij 
Vertikale kaderelement : 25 mm x 50 mm 
Horizontale lamellen : 15 mm x 75 mm (28 st)
 
Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm 
  (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 52

LET OP : Gezien het gewicht van dit scherm is het aanbevolen 
onderaan/in het midden een ondersteuning te voorzien.

17734 DEUR MODENA 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot zie  - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53
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OVERLAPSCHERM 

10300 1.80 m x 1.80 m

Hechting   : inox
Planken    : 10 x 100 mm x 1.75 m fijn bezaagd (21st)
Tussenlatten : 29 x 45 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)
   29 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (2 st)
   1 afdeklat 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage   : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

Tevens zijn de tand- en groefprofielen van 28mm dikte - p. 22 
ook geschikt om te monteren in de betonnen gleufpalen.

BETONNEN GLEUFPALEN 

2.75 m lengte voor montage met schermen
Overlap, Dubbel, Mistral, Luxor, Luxor gebogen
en Arco. Deze betonpalen van 105 x 105 mm 
zijn verkrijgbaar in zowel tussenpaal, eindpaal 
als hoekpaal.

90400 Betonnen tussenpaal 
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90410 Betonnen eindpaal
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90420 Betonnen hoekpaal
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90600 Betonnen steunplaat
 32 x 400 mm x 1.80 m
 48.50 kg

DUBBELSCHERM 

10310 1.80 m x 1.80 m

Hechting   : inox
Planken    : 10 x 100 mm x 1.75 m fijn bezaagd (20st)
Tussenlatten : 29 x 45 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)
 : 29 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (2 st)
   1 afdeklat 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage   : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

SCHERMEN

SCHERMEN

17700DU DEUR DUBBEL SCHERM 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot  - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 -  p. 53

17700OV DEUR OVERLAP SCHERM 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53
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INOX

INOX

INOX

INOX

GEBOGEN SCHERM “ARCO”

10520 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Hechting  : inox geschroefd 
Planken  : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (22 st)
Tussenlatten  : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)

Montage   : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

GEBOGEN SCHERM “LUXOR”

10515 1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

Hechting : inox geschroefd 
Planken  : 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en afgerond (18 st)
Tussenlatten  : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage  : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

HORIZONTAAL SCHERM “LUXOR”

10510 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox geschroefd 
Planken  : 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en afgerond (18 st) 
Tussenlatten  : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage  : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

VERTIKAAL SCHERM “MISTRAL”

10500 1.80 m x 1.80 m

Hechting  : inox geschroefd 
Planken  : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (22 st)
Tussenlatten  : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage  : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

SCHERMEN

17701A DEUR ARCO 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

17700L DEUR LUXOR 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

17700M DEUR MYSTRAL 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

SCHERMEN
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VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

TUINSCHERM VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

210514 Tuinscherm “TORONTO” 
 B: 1.80 m x H: 1.80 m vintage grijs

Hechting : inox geschroefd 
Planken : 15 x 140 mm x 1.80 m bezaagd (15 st) 
Tussenlatten : 20 x 70 mm x 1.80 m bezaagd (3 st)
 
Montage : gezaagde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf) 
  + hoekijzers - p. 52

SCHUTTING IN VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212204 Tand/groef plank 27 x 145 mm x 1.80 m 
 Vintage grijs, bezaagde afwerking 
 Nuttige breedte : 130 mm

17700TO DEUR TORONTO 
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 53

17740VTG DEUR OP STEVIG GALVA KADER 
 VERTICALE BEPLANKING TAND/GROEF 
 Incl. duimen ø16 en regelbare ophanging 
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
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VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

GEZAAGDE PLANK VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERDGEZAAGDE SIDING PLANK VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212111 10/22 x 200 mm x 3.00 m 
212112 10/22 x 200 mm x 5.10 m

Nuttige breedte : 185 mm

VIERKANTE PALEN IN VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212920 Gezaagde tussenpaal 90 x 90 mm x 1.90 m 
212921 Gezaagde eindpaal 90 x 90 mm x 1.90 m 
212922 Gezaagde hoekpaal 90 x 90 mm x 1.90 m

212990 Gezaagde tuinpaal 90 x 90 mm x 1.90 m (zonder gleuf) 
212991 Gezaagde tuinpaal 90 x 90 mm x 2.50 m (zonder gleuf)

212495 Gezaagde balk 48 x 95 mm x 4.20 m  
212455 Gezaagde balk  48 x 143 mm x 3.60 m

EMBALIT VINTAGE GREY  

Snel fixerend produkt om uw vintage grijs geïmpregneerd hout na te behandelen 
of om de gezaagde en geboorde delen bij te werken. Eenvoudig met kwast aan 
te brengen.

270101 Embalit vintage grijs 0.40 L
270102  Embalit vintage grijs 2.50 L

VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212113 30 x 195 mm x 4.00 m 
212114 30 x 195 mm x 5.00 m

Deze plank is ideaal voor 
constructies van afscherming, 
zowel horizontaal als verticaal.

Alsook voor plankenvloer, bloem-
bakken en lounge tuinmeubilair.

LET OP : het vintage grijs geïmpregneerd hout is niet geschikt 
voor grondcontact !
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LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. 
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

17700GM Deur 
type Mistral gesloten

17700T  Deur
type Tuinhuisplank

Alle deuren zijn in stevig houten kader in pen-gat verbinding gemonteerd.
De standaard afmetingen zijn 1.00 m breed x 1.80 m hoog. Maatwerk mogelijk.

17732 Deur trellis

17740M

17701GA Deur
gebogen Arco
gesloten

17720 Deur tand/
groef horizontaal 
omkaderd

17721 Deur 
tand/groef verticaal 
en gebogen

17755  SLOT

Ingewerkt slot incl. klink, rozetten, cylinder en sluitplaat.

17723 Deur tand/
groef verticaal
omkaderd   

17740M Deur type Mistral 1.00 x 1.80 m 
17740GM Deur type Mistral gesloten 1.00 x 1.80 m
17740TG Deur type tand/groef planken 1.00 x 1.80 m

17740K Deur type Kent 1.00  x 1.80 m
17740L  Deur type Luxor 1.00  x 1.80 m
17740T  Deur type Tuinhuisplanken 1.00  x 1.80 m

OPTIE: 17755 ingewerkt slot met inox klink

Maak zelf uw deur met verticale en horizontale planken aan de hand van deze stevige metalen deurkaders. 
De kaders zijn 1.00 m breed en 1.80 m hoog. Duimen en regelbare ophanging inbegrepen. (zonder slot)

17743 Deurkader in gegalvaniseerd staal, incl. duimen ø16 en regelbare ophanging

DEUREN OP GALVA KADER

DEUREN

DEUREN

DIVERSE TUINDEUREN

Verticaal gemonteerd op stevig gegalvaniseerd stalen kader, incl. duimen ø16 en regelbare ophanging.

Horizontaal gemonteerd op stevig gegalvaniseerd stalen kader, incl. duimen ø16 en regelbare ophanging.

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

Scharnier set POS1 
p. 53

17733 Deur trellis 
gebogen 
Scharnier set POS4 
p. 53 

17722 Deur tand/
groef horizontaal 
en met gebogen 
verlijmde  balk
Scharnier set POS4 
p. 53
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17540 Tuinpoort MODENA B: 1.00 m x H: 0.90 m

Hechting : roestvrij 
Kader : 38 mm x 95 mm 
Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm

SIERHEKWERK “MODENA”

16560 Sierhekwerk MODENA B: 1.80 m x H: 0.90 m

Hechting : roestvrij 
Horizontale steunlatten : 28 mm x 60 mm (2 st) 
Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm (32 st)

LAGE TUINHEKKEN

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. 
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

SIERHEKKEN “EXCELLENT” 

16510 Hoogte 0.80 m
16520 Hoogte 1.00 m
16530 Hoogte 1.20 m

Gemonteerd element : 2.00 m lang 
Heklatten : 15 x 95 mm (13st) 
Achterlat : 22 x 70 mm (2 st)

16511 Los latje 0.80 m
16521 Los latje 1.00 m
16531 Los latje 1.20 m

Poort “Excellent”

17510 0.80 m H x 1.00 m B
17520  1.00 m H x 1.00 m B
17530  1.20 m H x 1.00 m B

HEKWERK  “COTTAGE”

16600 Cottage recht
 hoogte 0.95 m

17660 Cottage tuinpoortje
 0.95 m H x 1.00 m B

Gemonteerd element: 1.80 m lang
Frame : 36 x 70 mm pen en gat verbinding
Heklatten : 15 x 95 mm en 12 x 25 mm

ART. 17660ART. 16600

HEKWERK  “CASTLE”

16400 Castle recht
 hoogte 0.95 m

17400 Castle tuinpoortje
 0.95 m H x 1.00 m B

Gemonteerd element : 1.80 m lang
Frame : 36 x 70 mm pen en gat verbinding
Heklatten : 15 x 95 mm

ART. 17400
ART. 16400

17740M Deur type Mistral 1.00 x 1.80 m 
17740GM Deur type Mistral gesloten 1.00 x 1.80 m
17740TG Deur type tand/groef planken 1.00 x 1.80 m

17740K Deur type Kent 1.00  x 1.80 m
17740L  Deur type Luxor 1.00  x 1.80 m
17740T  Deur type Tuinhuisplanken 1.00  x 1.80 m

LAGE TUINHEKKEN
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WEIDE- EN PAARDENAFSLUITING

CAVALIER “LUXE” (GEÏMPREGNEERD)

16701 Vierkant geschaafde pyramidekop 120 x 120 mm x 2.00 m
 2 gefreesde gaten voor liggers 34 x 145 mm
16711 Vierkant geschaafde pyramidekop 120 x 120 mm x 2.25 m
 3 gefreesde gaten voor liggers 34 x 145 mm

16750 Geschaafde ligger 34 x 145 mm x 2.50 m
16751 Geschaafde ligger 34 x 145 mm x 3.00 m

WEIDE- EN PAARDENAFSLUITING

Deze weideafsluitingen kunnen tevens zwart gecreosoteerd 
geleverd worden op bestelling, vraag hiervoor uw prijsopgave.

CAVALIER “CLASSIC” (GEÏMPREGNEERD)

16700 Ronde paal gefreesd ø 12 x 1.50 m
 2 ronde gaten van ø 8
16710 Ronde paal gefreesd ø 12 x 2.00 m
 3 ronde gaten van ø 8

16719 Ronde hoekpaal 
 gefreesd voor 2 liggers 
 ø 12 x 1.50 m 
16717 Ronde hoekpaal 
 gefreesd voor 3 liggers 
 ø 12 x 2.00 m 
16740 Ronde ligger gefreesd 
 en 2 x gekroond,
 ø 8 x 2.50 m

CAVALIER ”TROPIC” 

TCA2T9595210 Hardhouten paal met pyramidekop 
 95 x 95 mm x 2.10 m 
 2 gefreesde gaten (dwarsdoor) 
TCA3T9595210 Hardhouten paal met pyramidekop 
 95 x 95 mm x 2.10 m 
 3 gefreesde gaten (dwarsdoor) 

 
TCA35120250 Hardhouten ligger geschaafd 
 35 x 120 mm x 2.50 m 
TCA35120500 Hardhouten ligger geschaafd 
 35 x 120 mm x 5.00 m

Ook verkrijgbaar zijn eind- en hoekpalen: zie prijslijst. Afstand tussen de liggers bedraagt : 50 cm (2 x gat) en 35 cm (3 x gat)

Ook verkrijgbaar zijn eind- en hoekpalen: zie prijslijst. 
Afstand tussen de liggers bedraagt : 35 cm (2 x gat) en 23 cm (3 x gat)

Ook verkrijgbaar zijn eindpalen: zie prijslijst
Afstand tussen de liggers bedraagt : 
42 cm (2 x gat) en 40 cm (3 x gat)



15

LANDSCHAPSPOORTEN

19016 150 x 150 mm x 2.30 m 
19017 150 x 150 mm x 2.50 m 
19018 170 x 170 mm x 2.30 m 

19019 170 x 170 mm x 2.50 m 
19020 170 x 170 mm x 2.80 m

LANDSCHAPSPOORTEN

ENGELSE LANDSCHAPSPOORTEN

De Engelse landschaps- en toegangspoorten “Paddock Gate” zijn uitgevoerd in geïmpregneerde den. 
De uitvoeringen “Field Gate” en “Don Quichotte” zijn vervaardigd in duurzaam klasse I hardhout. 
Schitterende kwaliteit, zeer degelijke en duurzame montage met pen/gat verbindingen.
Verschillende breedtes verkrijgbaar zodat in combinatie dubbele poorten kunnen samengesteld worden.

Het poortbeslag is zeer duurzaam uitgevoerd en voorzien van een fijnafregeling. Voor dubbel poorten is 
het aangeraden steeds een verticale grendel en een horizontale overslaggrendel te gebruiken. 
Tevens een centrale poorthouder onderaan in het midden.

19010 Scharnier set, regelbaar
19011 Sluiting met veerhendel
19012 Overslaggrendel voor dubbelpoort
19013 Poorthouder in hardhout voor 1 vleugel
19014 Verticale poortgrendel
19015 Centrale poorthouder voor dubbelpoort

1901319012

19015

1901119010

“FIELD GATE” ENGELSE POORT (leverbaar op bestelling)

Rechte landschapspoort in hardhout met enkel kruis tot 2.10 m breed. 
Vanaf 2.40 m breed, dubbel kruis verband. 

“PADDOCK GATE” 

Rechte engelse landschapspoorten in geïmpregneerd grenen

“DON QUICHOTTE” ENGELSE POORT (leverbaar op bestelling)

Rechte landschapspoort in hardhout met één diagonaal tot 1.50 m breed. 
Vanaf 1.80 m breed, dubbel diagonaal. 

POORTPAAL - in hardhout KL I - “FIELD GATE” - “DON QUICHOTTE”

18120 1.20 m H x 1.20 m B
18150 1.20 m H x 1.50 m B
18180 1.20 m H x 1.80 m B
18210 1.20 m H x 2.10 m B
18240 1.20 m H x 2.40 m B

18270 1.20 m H x 2.70 m B
18300 1.20 m H x 3.00 m B
18330 1.20 m H x 3.30 m B
18360 1.20 m H x 3.60 m B

19120 1.20 m H x 1.20 m B
19150 1.20 m H x 1.50 m B
19180 1.20 m H x 1.80 m B
19210 1.20 m H x 2.10 m B
19240 1.20 m H x 2.40 m B

19270 1.20 m H x 2.70 m B
19300 1.20 m H x 3.00 m B
19330 1.20 m H x 3.30 m B
19360 1.20 m H x 3.60 m B

17120 1.20 m H x 1.20 m B
17150 1.20 m H x 1.50 m B

17180 1.20 m H x 1.80 m B 
17210 1.20 m H x 2.10 m B

13612 Poortpaal diamantkop 140 x 140 mm x 2.00 m

Ook verkrijgbaar zijn eind- en hoekpalen: zie prijslijst. 
Afstand tussen de liggers bedraagt : 35 cm (2 x gat) en 23 cm (3 x gat)
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POORTEN

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. 
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

POORTEN GEÏMPREGNEERD

Poortframe: 45 x 90 mm, pen- en gatverbindingen 
(verlijmde boog voor de gebogen poorten)

Latwerk: 20 x 60 mm 
geschaafde 19 mm tand-groef profielen

POORTEN “LANCHESTER”

Gebogen

17603  1.20/1.05 m H x 1.00 m B 
17605  1.20/1.05 m H x 1.25 m B
17607  1.20/1.05 m H x 1.50 m B
Aanbevolen scharnierset: 
POS4 - p. 53

Poortframe :
45 x 90 mm, Pen- en gatverbindingen 
(met verlijmde boog voor de gebogen poorten)

Latwerk: geschaafde 19 mm, 
tand-groef profielen

POORTEN “NEWCASTLE”

Gebogen
17609 1.20/1.05 m H x 1.00 m B 
17611 1.20/1.05 m H x 1.25 m B 
17613 1.20/1.05 m H x 1.50 m B
Aanbevolen scharnierset: 
POS4 - p. 53

Recht
17610 1.20 m H x 1.00 m B 
17612 1.20 m H x 1.25 m B 
17614 1.20 m H x 1.50 m B
Aanbevolen scharnierset: 
POS1 - p. 53

Recht
17604  1.20 m H x 1.00 m B
17606  1.20 m H x 1.25 m B
17608  1.20 m H x 1.50 m B
Aanbevolen scharnierset: 
POS1 - p. 53

17755  SLOT

Ingewerkt slot incl. klink, rozetten, 
cylinder en sluitplaat
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LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. 
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

Poortframe: 45 x 90 mm, pen- en gatverbindingen 
(verlijmde boog voor de gebogen poorten)

Latwerk: 20 x 60 mm 
geschaafde 19 mm tand-groef profielen

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: POS2 - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: POS3 - p. 53

TUINPOORTEN  “CAMBRIDGE”

17615 Cambridge Tuinpoort recht   1.80 m H x 1.00 m B
17616 Cambridge Tuinpoort recht   1.80 m H x 1.25 m B 
17617 Cambridge Tuinpoort recht   1.80 m H x 1.50 m B

Poortframe 45 x 145 mm met pen/gat verbindingen. 
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: POS2 - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: POS3 - p. 53

TUINPOORTEN  “CARLINGTON”

17618 Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.00 m B
17619 Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.25 m B
17620 Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.50 m B

Poortframe 45 x 145 mm met pen/gat verbindingen. 
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

POORTEN

POORTEN GEÏMPREGNEERD
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POORTEN IROKO EN PADOEK

    IROKO PADOEK 

1.17 m H x 1.00 m B 317604 417604   
1.17 m H x 1.25 m B 317606 417606 
1.17 m H x 1.50 m B 317608 417608

    IROKO PADOEK 

1.17 m H x 1.00 m B 317610 417610   
1.17 m H x 1.25 m B 317612 417612 
1.17 m H x 1.50 m B 317614 417614

    IROKO PADOEK 

1.80 m H x 1.00 m B 317615 417615   
1.80 m H x 1.25 m B 317616 417616 
1.80 m H x 1.50 m B 317617 417617

TUINPOORT MODEL “LANCHESTER”

TUINPOORT MODEL “NEWCASTLE”

TUINPOORT MODEL “CAMBRIDGE”

POORTEN

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen. 
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,  
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen. 
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, 
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen 
met vertikaal latwerk. Alle elementen kunnen onderling 
gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de 
mogelijkheden behoort.

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53
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    IROKO PADOEK 

1.80 m H x 1.00 m B 317618 417618   
1.80 m H x 1.25 m B 317619 417619 
1.80 m H x 1.50 m B 317620 417620

    IROKO PADOEK 

1.80 m H x 1.00 m B 3176151 4176151 
1.80 m H x 1.25 m B 3176161 4176161 
1.80 m H x 1.50 m B 3176171 4176171

     IROKO PADOEK 

Tand en groef horizontaal 1.80 m H x 1.00 m B 317720 417720 
Tand en groef vertikaal 1.80 m H x 1.00 m B 317723 417723

     OKAN/AZOBÉ PADOEK 

geschaafde palen 120 mm x 120 mm x 1.85 m 313813 413813 
geschaafde palen 120 mm x 120 mm x 2.75 m 313814 413814 
geschaafde palen 140 mm x 140 mm x 3.05 m 313615 413615

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

POORTEN

POORTEN IROKO EN PADOEK

TUINPOORT MODEL “CARLINGTON”

TUINPOORT MODEL “OXFORD”

TUINDEUR MODEL TAND EN GROEF

POORTPALEN IN EXOTISCH HOUT KL l

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen. 
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,  
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen met gekruist latwerk.   
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort 
tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen.

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
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TUINPOORT MODEL “CARDIFF”

TUINPOORT MODEL “SHEFFIELD”

TUINPOORT MODEL “BRISTOL”

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

POORTEN IROKO EN PADOEK

    IROKO PADOEK 

1.80 m H x 1.00 m B 317627 417627   
1.80 m H x 1.25 m B 317628 417628 
1.80 m H x 1.50 m B 317629 417629

    IROKO PADOEK 

1.80 m H x 1.00 m B 317630 417630   
1.80 m H x 1.25 m B 317631 417631 
1.80 m H x 1.50 m B 317632 417632

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: 
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 53
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: 
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 53

    IROKO PADOEK 

1.17 m H x 1.00 m B 317633 417633   
1.17 m H x 1.25 m B 317634 417634 
1.17 m H x 1.50 m B 317635 417635

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen met open 
latwerk. Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, 
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen met 
open latwerk. Alle elementen kunnen onderling gecombineerd 
worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, 
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

POORTEN

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.
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STEIGERHOUT

De échte gebruikte steigerplank voor een 
stoere, robuuste afsluiting of lounge-meubel 
of verweerde look voor uw terras.

46001  32 x 200 mm x 5.00m

“BLOKHUTPLANK”

Geschaafde plank met rabat voor gevelbekleding/beplanking

Nuttige breedte : 80 mm

13120 21mm x 95 mm x 3.00 m
13125 21mm x 95 mm x 3.60 m
13130 21mm x 95 mm x 4.20 m

“TUINHUISPLANK” 

Geschaafde plank met rabat voor gevelbekleding/beplanking
Nuttige breedte : 130 mm

13100 21 mm x 145 mm x 3.00 m 
13105 21 mm x 145 mm x 3.60 m 
13110 21 mm x 145 mm x 4.20 m

GESCHAAFDE MET AFGERONDE KANTEN

13001 15 x 145 mm x 3.00 m 
13002 15 x 145 mm x 4.20 m 
13003 15 x 95 mm x 3.00 m 
13004 15 x 95 mm x 4.20 m

Geschaafd

13213  21 mm x 145 mm x 3.00 m
13214 21 mm x 145 mm x 4.20 m

PLANKEN MET RECHTE KANTEN

Ongeschaafd

12193 19 mm x 150 mm x 3.00 m
12194 19 mm x 150 mm x 4.20 m
12243 24 mm x 150 mm x 3.00 m
12244 24 mm x 150 mm x 4.20 m

RUSTIEKE PLANKEN 

12010 19 mm dik x 3.00 m
12011 19 mm dik x 4.00 m

PLANKENASSORTIMENT

PLANKENASSORTIMENT

Bij plaatsing rekening houden met ± 185 mm 
dekkende breedte
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213209

13234

DAMWANDPLANKEN EN TAND/GROEF

DAMWANDPLANKEN EN TAND/GROEF

TAND/GROEF PROFIELEN

13200 28 x 145 mm x 3.00 m
13204 28 x 145 mm x 1.80 m 
213209 28 x 145 mm x 1.80 m - bruin
13205 28 x 145 mm x 3.60 m 
13209 28 x 145 mm x 2.10 m
13210 28 x 145 mm x 4.20 m

13234 34 x 145 mm x 2.00 m

Nuttige breedte : 130 mm

Geschikt voor o.a. : 
scherm, tuinhuis, carportbergingen, compostbak, bloembak,… enz. 
(zowel horizontale als vertikale toepassingen)
Montage  : geschaafde gleufpalen  90 x 90 mm - p. 23 
 betonpalen - p. 8), niet geschikt voor 34 mm dikte

Tussenlatten

13350 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd
13351 28 x 95 mm x 2.00 m geschaafd
13355 28 x 45 mm x 1.80 m geschaafd
12350 19 x 75 mm x 1.80 m ongeschaafd

bruin geïmpregneerd

TAND/GROEF PROFIEL VOOR SCHUTTING

13220 28 mm x 110 mm x 2.00 m
Nuttige breedte : 100 mm
Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

13230 19 mm x 110 mm x 1.80 m  
13235 19 mm x 110 mm x 3.60 m 
Nuttige breedte : 100 mm
Montage : geschaafde gleufpalen 70 x 70 mm - p. 23

13221 Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m 
13222 Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m met infrezing voor tand- en groefplank 
213222 Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m met infrezing voor tand- en groefplank - bruin

Afdeklatten met infrezing
verkrijgbaar op bestelling 
Geschikt voor o.a. : 
afboordingen, bloembakken, …enz.

ZELFBOUW PLANKEN

Schermplanken

13310 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en 2x afgerond
13320 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en 2x afgerond
13330 15 x 120 mm x 2.00 m geschaafd en 2x afgerond
12310 10 x 100 mm x 1.80 m ongeschaafd
12320 10 x 100 mm x 1.75 m ongeschaafd

AFDEKLAT 

TIP : als afsluiting steeds stevige H-betonankers gebruiken !
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bruin geïmpregneerd

GLEUFPALEN EN CONSTRUCTIEHOUT

GLEUFPALEN EN CONSTRUCTIEHOUT

13910 90  x 90 mm x 1.00 m
13911 90  x 90 mm x 1.50 m
13912 90  x 90 mm x 2.00 m

13710 70  x 70 mm x 1.00 m
13711 70  x 70 mm x 1.50 m
13712 70  x 70 mm x 2.00 m

13810 120  x 120 mm x 1.00 m
13811 120  x 120 mm x 1.50 m
13812 120  x 120 mm x 2.00 m

13612 140  x 140 mm x 2.00 m

50770 Sierbol met kraagstuk 70 x 70 mm (gemonteerd)
50990  Sierbol met kraagstuk 90 x 90 mm (gemonteerd)
50012 Sierbol met kraagstuk 120 x 120 mm (gemonteerd)

50775 Sierkapje met diamantkop 70 x 70 mm
50995 Sierkapje met diamantkop 90 x 90 mm
50013 Sierkapje met diamantkop 120 x 120 mm

POORTPALEN GESCHAAFD MET DIAMANTKOP

ONGESCHAAFDE BALKEN

 3.00 m 4.20 m 5.10 m

40 x 75 mm 12403 12404 
50 x 150 mm 12503 12504 
63 x 175 mm  12634 12635

GESCHAAFD CONSTRUCTIEHOUT

     2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.60 m 4.20 m 5.10 m 6.30 m

 32 x 120 mm   13323  13324 
 36 x 70 mm   13363  13364 
 45 x 45 mm 13452  13453 
 45 x 90 mm   13493 13495 13494 
 45 x 145 mm   13450 13455 13451 
 58 x 170 mm     13580 13581  
 58 x 215 mm        13582 
 70 x 70 mm 13770 13771 13772  13773 
 90 x 90 mm 13990 13991* 13992  13993 
 120 x 120 mm  13121 13122  13123 
 140 x 140 mm  13141 13142   
  *Ook verkrijgbaar in bruin geïmpregneerd 213991

12253  25 x 30 mm 
 (lengtes volgens beschikbaarheid)
12255  38 x 38 mm  
 (lengtes volgens beschikbaarheid)

zie ook p.54: 
metalen sierkapjes

GLEUFPALEN

 Tussenpaal Eindpaal Hoekpaal T-paal
  

90 x 90 mm x 2.00 m 13920 13921 13922 
90 x 90 mm x 2.50 m 13925 13926 13927 13928 
90 x 90 mm x 2.50 m - bruin 213925 213926 
90 x 90 mm x 3.00 m 13930 13931 13932 13933 
90 x 90 mm x 4.20 m                 

Afmetingen van gleuf : 30 mm breed x 25 mm diep

70 x 70 mm x 2.50 m 13725 13726 13727 13728

Afmetingen van gleuf : 20 mm breed x 15 mm diep 
(enkel geschikt voor planken met tand en groef - van 19 mm, art 13230 en 13235, - p. 22

enkel verkrijgbaar op bestelling

PANLATTEN
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DOUGLAS TUINHOUT

Douglas is een Europese harde naaldhoutsoort die onbehandeld 
in buitentoepassing kan gebruikt worden. Door de natuurlijke 
duurzaamheid dient douglas niet verduurzaamd te worden, echter 
dient grondkontakt te worden vermeden. Het complete assortiment is 
uiterst geschikt om zelf je tuinberging, terrasoverkapping of carport 
te bouwen. 
De geschaafde tuinhoutsecties zijn in een betere gesorteerde “zicht”-
kwaliteit, de ongeschaafde artikelen zijn in een timmerkwaliteit.

DOUGLAS

Dakplanchette tand/groef

D13233 16 x 116 mm x 3.00 m 
D13234 16 x 116 mm x 4.00 m

Nuttige breedte : 106 mm

Siding rabat gezaagd

D13100 30 x 165 mm x 3.00 m 
D13110 30 x 165 mm x 4.00 m

Nuttige breedte : 150 mm

Tand/groef

D13209 28 x 195 mm x 2.00 m 
D13210 28 x 195 mm x 4.00 m 
D13211 28 x 195 mm x 5.00 m

Nuttige breedte : 180 mm

DOUGLAS TUINSCHERM

D10200 TUINSCHERM “RICHMOND”
D10200BL TUINSCHERM “RICHMOND” BLACK 
 douglas zwart gelakt

 - horizontaal/verticaal 1.80 m x 1.80 m 
 - planken gezaagd 15 x 140 mm 
 - montage met volle palen zie pag. 25 
 - zwarte schermbevestiging zie pag. 52

D17740TG16 
DEUR verticaal tand/groef in 16 mm 

D17740TG28 
DEUR verticaal tand/groef in 28 mm

- verticaal 1.00 m x 1.80 m 
- op stevig gegalvaniseerd kader 
- incl. duimen ø16 
 en regelbare ophanging
Optie: ingewerkt slot - p. 12

D17700RBL 
TUINDEUR “RICHMOND” BLACK 
- verticaal 0.90 m x 1.80 m 

POSBL 
Complete scharnier/slot set black 
voor Richmond deur

DOUGLAS GEDROOGD & GESCHAAFD

DOUGLAS
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DOUGLAS TERRASPLANK GEDROOGD

Terrasplank, 2 zijden gladgeschaafd 
met ronde kanten

D13009 24 x 138 mm x 3.00 m  
D13010 24 x 138 mm x 4.00 m

DOUGLAS RUSTIEKE PLANKEN GEZAAGD

D12011 23 mm dik x 4.00 m  
D12015 23 mm dik x 5.00 m

D17700RBL 
TUINDEUR “RICHMOND” BLACK 
- verticaal 0.90 m x 1.80 m 

POSBL 
Complete scharnier/slot set black 
voor Richmond deur

DOUGLAS

DOUGLAS GEDROOGD & GESCHAAFD

      3.00 m 4.00 m

 45 x 70 mm  D13473 D13474 
 45 x 95 mm  D13493 D13494 
 45 x 145 mm  D13450 D13451

DOUGLAS TIMMER VERS GEZAAGD & ONGESCHAAFD

      3.05 m 3.65 m 4.25 m 5.00 m 6.10 m

 30 x 175 mm  D12303  D12304 
 63 x 150 mm   D12603 D12604 
 63 x 175 mm    D12614 D12615 
 75 x 225 mm     D12625 D12626 
 150 x 150 mm      D12156 
 200 x 200 mm      D12206 
 100 x 300 mm      D12106

DOUGLAS VIERKANTE PALEN GESCHAAFD

 Volle paal Gleufpaal Eindpaal Hoekpaal
  
Duo verlijmd
gedroogd douglas

140 x 140 mm x 2.00 m D13140 D131401 D131402 D131403 
140 x 140 mm x 3.00 m D13142 D131421 D131422 D131423 
140 x 140 mm x 4.00 m D13143

Massief palen 
gedroogd douglas

120 x 120 mm x 2.00 m D13120 D131201 D131202 D131203 
120 x 120 mm x 3.00 m D13122 D131221 D131222 D131223 
120 x 120 mm x 4.00 m D13123 

 Volle paal  Gleufpaal Eindpaal Hoekpaal 
Massief palen
vers geschaafd douglas

90 x 90 mm x 2.00 m D13990 D13920 D13921 D13922 
90 x 90 mm x 3.00 m D13992  D13930 D13931 D13932 
90 x 90 mm x 4.00 m D13993 
70 x 70 mm x 2.70 m Black D13778BL

Opmerking: Douglas palen zijn niet geschikt voor toepassingen in grondcontact.

Naar wens, op offerte basis, schaven wij deze timmersecties op maat.

DOUGLAS

*Gleufpalen op bestellling
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KAPUR

BANGKIRAI

TERRASVLOEREN

TERRASVLOER IN VERDUURZAAMD HOUT

Met antislipprofiel en één zijde glad

13005 21 x 145 mm x  3.00 m
13006 21 x 145 mm x  4.20 m
13009 28 x 145 mm x  3.00 m
13010 28 x 145 mm x  4.20 m 
213010 28 x 145 mm x  4.20 m  - bruin geïmpregneerd

TERRASVLOER IN DUURZAAM HARDHOUT

Hardhouten terrasprofielen zijn een duurzame investering 
in uw tuin. Durcolo heeft een assortiment van kwaliteits- 
terrasplanken en kepers in verschillende houtsoorten, secties 
en lengtes uit voorraad leverbaar.

Meerdere niet vermelde houtsoorten en afmetingen 
kunnen op offerte basis geleverd worden, zoals Ceder, 
Padouk, Lariks,….etc. Het assortiment, de afmetingen en 
de prijs van hardhout wijzigt frequent tijdens het seizoen 
afhankelijk van beschikbaarheid en marktsituatie.

40025 25 mm x 145 mm Kapur terrasprofiel 
40028 28 mm x 145 mm Bangkirai terrasprofiel

40111 45 x 45 mm massieve geschaafde onderligger 
 in tropisch hardhout klasse 1 
40200 40 x 60 mm gelamelleerde gevingerlaste onderligger 
 in tropisch hardhout klasse 1 
De gelamelleerde onderliggers zijn uiterst stabiel! Een plezier om mee te werken!

TERRASVLOEREN

Bamboo flooring terrasdelen zijn uitermate weersbestendig en duurzaam. Bamboe is een snelgroeiende onuitputtelijke bron en 
zodoende een zeer ecologisch alternatief. Zeer resistent, zeer hard en haast onverslijtbaar. Tevens zijn de planken kops ook tand-
groef zodat een onberispelijke plaatsing gegarandeerd wordt. Montage met Bamboo-clip systeem.

 BFL20220GLFR  
 Bamboo flooring 
 thermisch behandelde terrasdelen 
 glad/frans profiel 
 20 x 140 mm x 2.20 m, kops tand/groef

BAMBOO TERRASDELEN

BFLCLIP 
Montage set voor 4.1 m² terras: 
100 clips incl schroeven

De bamboo terrasdelen zijn reeds voorgeolied. Het is aan-
gewezen, om op lange termijn een mooi egaal oppervlak 
te behouden en scheurtjes te vermijden, deze opnieuw na 
te behandelen met bamboo onderhoudsolie.

BBOL25 Bamboo onderhoudsolie 2.50 l
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PadoekIpé

TERRASVLOEREN

TERRASVLOEREN MET             SYSTEEM

BFIX1 B-fix standaardklem zwart (per 100 st=6m²)

BFIX2 B-fix start- of eindklem (per 50 st)

Degelijke roestvrijstalen klem incl. zelfborende torx schroeven en torx bit.
Onzichtbare bevestiging voor een duurzaam en stijlvol resultaat !

MONTAGE STAPPEN

TERRASVLOEREN

THERMOWOOD TERRASDELEN

Thermowood is een eerste keuze Noords dennenhout behandeld 
door een thermisch proces waardoor het hout specifieke eigen-
schappen bekomt zoals: zeer beperkte zwel en krimp, betere 
stabiliteit,…. Lees meer hierover bij de rubriek Thermowood 
op pagina 32, waar U tevens  het overzicht terugvindt van het 
assortiment Thermowood profielplanken.

THERMOWOOD ESSEN

TWT26140 Thermo Bfix terras 
 26 x 140 mm geschaafd anti-slip 

TWTGL26140 Thermo Bfix terras 
 26 x 140 mm gladgeschaafd

IPÉ EN PADOEK MET             SYSTEEM

BFIXIP21145 B-fix Ipé terrasvloer 21 x 145 mm gladgeschaafd

BFIXPA21142 B-fix Padoek terrasvloer 21 x 142 mm gladgeschaafd

TWTES20140 Thermo ES Bfix terras 
 20 x 140 mm gladgeschaafd

Let op: bij bestelling worden steeds min. 5% kortere lengtes meegeleverd
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COMPOSIET

EASYDECK

Voordelen:

• Hout 100 % uit duurzaam bosbeheer 
• Geen PVC
• Anti-slip met geborsteld oppervlak 
• Geen splintervorming 

• Zeer duurzaam 
• Doorlopend gekleurd 
• Kleurvast en geen vergrijzing 
• Massieve planken

TERRASPLANK “DOLOMIT”

De EasyDeck terrasplank DOLOMIT overtuigt dankzij 
een onvergetelijk kleurenspel. 

- Oppervlakte: geschaafd, gepolijst 
- Eénzijdig profiel 
- Kleuren: bruin of grijs 
- Voegbreedte: ± 5 mm

EDD3BR Bruin 16 mm x 193 mm x 3.00 m 
EDD4BR Bruin 16 mm x 193mm x 4.00 m 
EDD3GR Grijs 16 mm x 193 mm x 3.00 m 
EDD4GR Grijs 16 mm x 193 mm x 4.00 m

AFWERKLIJST RHOMBUS fokus bruin

Voor terrasdelen Dolomit en Dolomit 
Powolit bruin

AFWERKLIJST RHOMBUS fokus grijs

Voor terrasdelen Dolomit, Dolomit 
Powolit grijs en Glacier en Trend grafiet

AFWERKLIJST RHOMBUS choco bruin

Voor terrasdelen Glacier en Trend terra

EDAF4FBR 
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m

EDAF4FGR 
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m

EDAF4CHBR 
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m 

TERRASPLANK “DOLOMIT-POWOLIT”

De EasyDeck terrasplank Dolomit met toevoeging natuurlijke 
steen granulaten heeft een bijzonder uniek en resistent opper-
vlak dat nog makkelijker te onderhouden is. 

- Unieke oppervlakte profilering 
- Eénzijdig profiel 
- Kleuren : fokus bruin of grijs 
- Voegbreedte : ± 5 mm

EDDP3FBR Fokus bruin 19 mm x 145 mm x 3.00 m 
EDDP4FBR Fokus bruin 19 mm x 145 mm x 4.00 m 
EDDP3FGR Fokus grijs  19 mm x 145 mm x 3.00 m 
EDDP4FGR Fokus grijs  19 mm x 145 mm x 4.00 m

Het EasyDeck terrassysteem is een topkwaliteit houtcomposiet in Duitsland geproduceerd ! EasyDeck is PVC vrij, gemaakt met 
milieuvriendelijke bindmiddelen en additieven. De bestanddelen zijn zelfs toegelaten voor de produktie van kinderspeelgoed. 
Dankzij het hoge aandeel van natuurlijke houtvezels tot wel 75 %, bereikt EasyDeck een aanzienlijke oppervlaktehardheid en 
een lage thermische uitzetting. Schitterende afwerking en mooie kleursetting, zeer stabiel en onderhoudsvriendelijk.



29

EASYDECK

COMPOSIET & TOEBEHOREN EASYDECK

CONSTRUCTIEBALK

- Massieve onderbalk

EDB4040300 
40 mm x 40 mm x 3.00 m

FIXEERBAND 

EDBB 
beveiligings-anti-slip band zelfklevend, wordt gebruikt om de planken 
te fixeren op de kepers, 10lm. (zie handleiding)

RUBBER PAD

- Rubberen pad tussen ondergrond en balk

EDPAD1 
Rubber pad 100 x 60 x 3 mm
EDPAD2 
Rubber pad 100 x 60 x 10 mm
EDPAD3 
Rubber pad 100 x 60 x 20 mm

TERRASPLANK “GLACIER”

De EasyDeck terrasplank GLACIER heeft een zacht, 
golvend oppervlak met een uitgesproken houtkarakter. 

- Oppervlakte: geschaafd of fijn geribbeld 
- Dubbelzijdig profiel 
- Kleuren: terra of grafiet 
- Voegbreedte: ± 8 mm

EDG3TE Terra 16 mm x 193 mm x 3.00 m 
EDG4TE Terra 16 mm x 193 mm x 4.00 m 
EDG3GRA Grafiet 16 mm x 193 mm x 3.00 m 
EDG4GRA Grafiet 16 mm x 193 mm x 4.00 m

TERRASPLANK “TREND”

De EasyDeck terrasplank TREND past met zijn gegroefde 
of geribbelde kant bij elke bouwstijl.

- Oppervlakte: fijn geribbeld of gegroefd 
- Dubbelzijdig profiel 
- Kleuren: terra of grafiet 
- Voegbreedte: ± 8 mm

EDT3TE Terra 19 mm x 130 mm x 3.00 m 
EDT4TE Terra 19 mm x 130 mm x 4.00 m 
EDT3GRA Grafiet 19 mm x 130 mm x 3.00 m 
EDT4GRA Grafiet 19 mm x 130 mm x 4.00 m

OPBOUWACCESSOIRES

EasyDeck is met onderstaande accessoires makkelijk te plaatsen. Uiteraard 
dient u nauwgezet de voorgeschreven instructies te volgen voor een 
duurzaam en optimaal resultaat. Het mooiste gereedschap van EasyDeck 
is de gedetailleerde terrasplanner. Creëer uw nieuw terras met afmetingen, 
kleur en afwerking. Bekijk de materiaallijst, legplan en 3-D tekening ! Probeer 
het uit op de website van EasyDeck : www.easydeck.de/planer.

STANDAARD BEVESTIGINGSCLIP

- Rand- en tussenclip, incl. schoeven

EDCLS1 
Tussenclip (per 50 stuks)

PRO BEVESTIGINGSCLIP

- Geen schroeven benodigd = tijd gespaard 
- 2-delige rand- en tussenclip

EDCLPRO1 
Tussenclip (per 50 stuks)

EDCLS2 
Randclip (per 25 stuks)

EDCLPRO2 
Randclip (per 25 stuks)
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TERRASVLOEREN

TERRASVLOEREN

ANTI-WORTELDOEK VOOR TERRASVLOEREN

AW100 Coversol anti-worteldoek, 100 gr/m2, rol van 1.00 m B x 50 m lengte 
AW210 Coversol anti-worteldoek, 100 gr/m2, rol van 2.10 m B x 50 m lengte

     Deze worteldoek wordt per rol verkocht.

CF140 Coverfix gronddoekpennen 140 x   30 mm x 3 mm (per 10 st) 
CF200 Coverfix gronddoekpennen 200 x 250 mm x 4 mm (per 20 st)

ENDSEAL COATING 

70351 Endseal coating groen 0.75 kg

Endseal beschermt uw verduurzaamde hout na zagen of boren tegen houtrot en 
insecten, ideaal voor maatwerk toepassingen door de doe-het-zelver of professionele 
plaatser. Eenvoudig met kwast aan te brengen.

TERRASDRAGER

Regelbare stabiele terrasvoeten met hoge draagkracht (1000kg/m2)
Snel en makkelijk te installeren, UV-bestendig en 100% recycleerbaar.

DRAG3 Terrasdrager regelbaar 3,5 - 5 cm 
DRAG5 Terrasdrager regelbaar 5 - 8 cm 
DRAG8 Terrasdrager regelbaar 8 - 11 cm 
DRAG11 Terrasdrager regelbaar 11 - 14 cm 
DRAG14 Terrasdrager regelbaar 14 - 17 cm
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BARNGR
Barnwood 
gerecupereerd schuurhout grijs  
20 mm x 110-220 mm

BARNBR
Barnwood 
gerecupereerd schuurhout bruin 
20 mm x 110-220 mm

Dikte: 20 mm
Wisselende breedtes: ± 11 tot 22 cm
Lengte: ± 330 tot 400 cm 
(volgens beschikbaarheid)
Mét tand/groef
Wordt verkocht per vierkante meter

BARNWOOD

BARNWOOD

Barnwood is duurzaam oud hout gerecupereerd van houten schuren. Decennia lang 
hebben deze planken de natuurelementen – zon, regen, wind – getrotseerd en zo hebben 
zij een prachtig verweerd uitzicht gekregen. Zowel voor uw binnen- als buitenafwerking.
Toepassingen als tuinberging, gevelbeplanking, poolhouse, buitenbar of buitenkeuken 
krijgen met barnwood een apart cachet.

BARNWOOD
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THERMOWOOD

THERMOWOOD

THERMOWOOD  DUURZAAM - ECOLOGISCH - STABIEL - ESTHETISCH

ThermoWood is een Noords dennenhout dat een thermische behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid verhoogt tot 
klasse I/II,  vergelijkbaar met Teak, Ceder, Bangkirai, enz. Tevens worden enkele belangrijke eigenschappen aan het hout toege-
voegd, zoals een zeer beperkt zwellen en krimpen van hout met thermische behandeling. Ideaal voor gevelbekleding, terrassen, 
blokhut-profielen, deuren, ramen en andere toepassingen voor buitengebruik die onderhevig zijn aan de natuurelementen. Door het 
ontbreken van harsen leent het hout zich ook voor gebruik in sauna’s, planken vloeren, meubels en wandbekleding. Thermowood 
vormt een  uitstekende basis om op te schilderen. Thermowood heeft een PEFC-certificaat.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN:
- Miniem zwellen en krimpen
- Verlaagd vochtevenwicht
- Verhoogde stabiliteit
- Verbeterde weersbestendigheid
- Aangenaam uitzicht
- Ecologisch product
- Minder onderhoud
-  Verhoogde weerstand tegen 

houtrot en schimmel
- Lichter gewicht

THERMOWOOD ONGESCHAAFD

THERMOWOOD GESCHAAFD

TWS20140
Thermosiding rabat 
20 x 140 mm geschaafd,  
Nuttige breedte : 130 mm

TWS21185
Thermosiding rabat 
21 x 185 mm geschaafd, 
Nuttige breedte : 175 mm

TWSR2668
Thermosiding geschaafd rabat 
26 x 68 mm 
Nuttige breedte : 55 mm

TWSP2668
Thermosiding geschaafd 
parallello
26 x 68 mm

TWTG19140
Thermo tand/groef
19 x 140 mm  
blinde vernageling  
Nuttige breedte : 130 mm

TWTG17142
Thermo tand/groef 
17 x 142 mm  vellingkant  
Nuttige breedte : 130 mm

TWPL19140 
Thermowood planchette  
met kopse tand/groef 
19 x 140 mm geschaafd.  
Nuttige breedte : 130 mm

TWLA4232 
 Thermolatwerk geschaafd 
 42 x 32 mm

TWKE4268 
 Thermokeper geschaafd 
 42 x 68 mm

TWPA9090 
 Thermowood geschaafde 
 gelamelleerde paal, 90 x 90 mm

TWPA140140 
 Thermowood geschaafde 
 gelamelleerde paal, 140 x 140 mm

TWBR25150 25 x 150 mm 
TWBR25200 25 x 200 mm 
TWBR32150 32 x 150 mm 
TWBR50150 50 x 150 mm 
TWBR63150 63 x 150 mm

TWTG27145 
Thermo tand/groef 
27 x 145 mm vellingkant 
Nuttige breedte : 130 mm
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“Stripes”

Thermo Radiata Pine/Aspen geschaafd, tand/groef 19 x 142 mm, Nuttige breedte : 125 mm 
Afhankelijk van beschikbaarheid geleverd in thermo “Radiata pine” of “Aspen”.

Serie “Stripes” in bijna foutvrije Thermo Radiata Pine/Aspen in 4 moderne profielen, onderling combineerbaar!

THERMO RADIATA PINE/ASPEN GESCHAAFD

THERMO RADIATA PINE GESCHAAFD

tand/groef 19 x 136 mm, 
Nuttige breedte : 130 mm

TWRAPL19136

THERRADITGA19X142THERRADITG19X142 THERRADITGB19X142 THERRADITGC19X142

THERMOWOOD

THERMO AYOUS GESCHAAFD

THERMOWOOD ONGESCHAAFD

TWAYS20140
Thermosiding Ayous met rabat 
20 x 140 mm geschaafd  
Nuttige breedte : 130 mm

TWAYSR2668
Thermosiding Ayous met rabat 
26 x 68 mm geschaafd 
Nuttige breedte : 55 mm

TWAYSP2668
Thermosiding Ayous parallello 
26 x 68 mm geschaafd

TWAYTG15145
Thermo Ayous tand/groef
15 x 145 mm vellingkant  
Nuttige breedte :  132 mm

TWAYGG30140 
Thermo Ayous grof gevelprofiel  
30 x 140 mm geschaafd  
Nuttige breedte : 132 mm

TWAYGF21115 
Thermo Ayous fijn gevelprofiel  
21 x 115 mm geschaafd 
Nuttige breedte : 106 mm

Thermo behandeld Afrikaans Ayous heeft algemeen gelijke eigenschappen 
als het standaard Scandinavisch thermowood met als grote voordeel dat men 
“foutvrije” afwerking bekomt, zonder knoopvorming. 
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THERMO, LARIKS EN CARBORIS

THERMO, LARIKS EN CARBORIS

Andere afmetingen of profielen in Carboris zijn 
mogelijk op aanvraag en offertebasis.

CARBORIS: HOUT WEERSBESTENDIG VOLGENS DE JAPANSE METHODE

Het Douglas-hout wordt onder een gecontroleerde Japanse methode verkoold 
: Shou Sugi Ban. Deze oude beproefde methode zorgt voor een natuurlijke 
bescherming van het hout waarbij de houtcellen bij het verbrandingsproces 
sluiten, en zo schimmels, verrotting en water geen impact meer hebben. 
Prachtige unieke look gegarandeerd!

CARBODTG21144 
Geschaafde gecarboniseerde Douglas 
21 x 144 mm tand/groef 
Nuttige breedte : 130 mm 
Lengtes volgens beschikbaarheid 

Deze Siberische Lariks is reeds afgewerkt met vergrijzende beits. Hierdoor heeft 
u reeds van bij de start de mooie homogene grijze patine van verweerd hout.

SIBERISCHE LARIKS

LASGR26144400 
Lariks siding met tand/groef
26 x 144 mm x 4.00 m
Fijn bezaagde afwerking, 
vergrijsd
Nuttige breedte : 122 mm

TWTG19143GR 
Thermo tand/groef geborsteld
19 x 143 mm 
kops tand/groef
Vergrijzend gebeitst
Nuttige breedte : 133 mm

TWTG19143ZW 
Thermo tand/groef geschaafd
19 x 143 mm 
kops tand/groef
Zwart gelakte afwerking
Nuttige breedte : 133 mm

LAPGR2768400 
Lariks geschaafd parallello 
27 x 68 mm x 4.00 m
Fijn geborstelde afwerking, 
vergrijsd

LAS30168 
Lariks siding naturel, fijn bezaagd 
14/26 x 168 mm   
Nuttige breedte : 150 mm

LAPL21140 
Lariks planchette naturel, 
geschaafd tand/groef 
21 x 140 mm   
Nuttige breedte : 125 mm 

Lengtes volgens beschikbaarheid

THERMOWOOD
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BWS

BWS12105 10/22 x 200 mm x 3.60 m 
BWS12110 10/22 x 200 mm x 4.20 m 
BWS12111 10/22 x 200 mm x 5.40 m

Nuttige breedte : 180 mm

BWR28145300 Rhombus 28 x 145 mm x 3.00 m 
BWR28145420 Rhombus 28 x 145 mm x 4.20 m 
BWR28145510 Rhombus 28 x 145 mm x 5.10 m

Nuttige breedte : 117 mm

DURCBWP 
Black Wood paint 
matt Jotun Demidekk 750 ml

Voor nabehandeling of afwerking 
kopse zaagsnedes

BLACK WOOD SIDING

De Black Wood Siding zijn vurenhouten potdekselplanken die eerst werden verduurzaamd (geïmpregneerd) en 
vervolgens zwart gelakt aan beide zijden. In combinatie met eiken palen of met de douglas palen bekomt men een 
prachtige look. De planken worden in een gezaagde afwerking aangeleverd.

Zwart vierkant gezaagd hoekbalkje
BWC12383 38 x 38 mm x 3.00 m 
BWS12573 57 x 57 mm x 3.00 m

Zwarte vierkant gezaagde plank
BW12243 25 x 175 mm x 3.00 m

siding

vierkant gezaagd

BWS

De Black Wood Rhombus zijn kwaliteits-vurenhouten planken geschaafd met 
tand/groef dubbel profiel en mat zwart gelakt afgewerkt
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EIKENHOUT

EIKENHOUT

EIKENHOUT

Europese eik is wellicht één van de bekend-
ste houtsoorten die reeds decennia lang in de 
bouw  een toepassing vinden. Eik heeft uiteraard 
een natuurlijke sterkte en hardheid maar tevens 
een tijdloze charme voor zowel binnen- als bui-
tengebruik. Durcolo heeft een mooi assortiment 
samengesteld in zowel balken, planken, afslui-
ting als afboording. Tevens kunnen we op vraag 
verschillende secties en lengtes buiten assortiment 
aanleveren.

3.00 m 3.50 m 4.50 m 5.00 m 5.90 m

150 x 150 mm EBA1515300 EBA1515350 EBA1515450 EBA1515500

200 x 200 mm EBA2020300 EBA2020350 EBA2020450 EBA2020500

250 x 250 mm EBA2525590

2.00 m 2.50 m 3.00 m

26 x 150 mm EPL26150200 EPL26150250 EPL26150300

26 x 205 mm EPL26205200 EPL26205250 EPL26205300

Constructiehout in een vrij uitgebreid assortiment, vierkant ingezaagd. 
Buiten deze afmetingen kunnen verschillende houtsecties worden verzaagd of aangeleverd op offertebasis.

Plankenassortiment vierkant gezaagd. Ook andere afmetingen en lengtes volgens beschikbaarheid.

Siding geschaafd tand/groef 
Met kopse tand/groef verbinding

Nuttige breedte : 140 mm

EIKEN CONSTRUCTIEHOUT

EIKEN PLANKENASSORTIMENT

EIKEN SIDING

EIKEN PLANCHETTE

ESTG22160 22 x 160 mm

ESR20140 20 x 140 mm 
ESR20190 20 x 190 mm 
Eiken overhoeks rabat geschaafd 
Rabat van 3 cm
Deze sidings zijn uit winddroge eik 

ESPL15143 15 x 143 mm
Eiken planchette geschaafd tand en groef 
Nuttige breedte : 128 mm

Nuttige breedte 
is variabel, 
u kiest zelf de 
opening tussen 
de profielen

Bij bestelling van eiken profielen worden 
vaak ook kortere lengtes meegeleverd.
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Lap

E

38mm

6mm

Zwarte gepoedercoate stalen ramen voor tuinhuizen en bijgebouwen. Voorzien van dubbelglas! Beschikbaar op bestelling.

ARDSO 
Arduinen sokkel met facetrand. 
Bovenvlak 145 x 145 mm.
Hoogte 25 cm, 
rond gat van diam 50 mm

BETV1 
Gegoten betonvoet met draadstang. 
Bovenvlak 120 x 120 mm
Hoogte 40 cm, geleverd 
met montageplaat

BETV2 
Gegoten antraciet betonvoet 
met facetrand en draadstang. 
Bovenvlak 120 x 120 mm, 
totale breedte 150 x 150 mm
Hoogte 58 cm, geleverd 
met montageplaat

ARDPO 
Arduinen poortsteun voor 
dubbelpoorten. 
Afm. 120 x 120 mm
Hoogte 15/10.5 cm

ZWARTE STALEN RAMEN

ARDUINEN SOKKEL - BETON POEREN

Ovaal stalen raam ossenoog
THRO1 43 x 33 cm, vast 
THRO2 51 x 64 cm, vast 
THRO3 51 x 64 cm, openklapbaar

THRO1 THRO2 THRO3

Vierkant stalen raam vast
THRV 25 x 25 cm 
THRV2 30 x 30 cm 
THRV3 30 x 40 cm 
THRV4 40 x 40 cm 
THRV5 50 x 60 cm

Vierkant stalen raam openklapbaar
THRV6 30 x 40 cm 
THRV7  40 x 40 cm 
THRV8 50 x 60 cm

THRV3THRV4

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES BIJGEBOUWEN

CEDESHIN 
Ceder houten dakshingles 

1e kwaliteit Bleu label 
Kwartiers gezaagd uit foutvrij kernhout
5/11 mm x 45 cm
Variabele breedte
± 2.33m2/pak

THSHING 
Kwaliteits dakshingels per 3.1 m²
verkrijgbaar in bruin, groen, rood en zwart
afmeting per shingle 30.5 x 91.5 cm

CEDEREN SHINGLES

SHINGLES
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AFBOORDING

AFBOORDINGEN

Minibiels
50112 
10 x 12 cm x 2.50 m  
geschaafd

Nieuwe biels
50120 
10 x 20 cm x 2.50 m 
ongeschaafd

TREINBIELS

50121 15 x 25 cm x 2.60 m 
Herbruikte gecreosoteerde treinbiels in 1ste keuze eik

EIKEN BIELS

EBI1220260 12 x 20 cm x 2.60 m 
gezaagd (2 kanten recht) 

Kunnen ook op vraag geïmpregneerd 
worden (suppl.)

BORDER

Voorgemonteerd border halfronde 
gefreesde paaltjes 7 cm

50772 20 cm hoogte x 1.05 m lengte
50773 30 cm hoogte x 1.05 m lengte

FLEXIBELE AFBOORDING

Flexibele afboording in gerecycleerd rubber voor kantaf- 
maak.  Uiterst sterk, snel geplaatst, gemakkelijk om de 
bochten van het grasperk te volgen en bestand tegen 
lichte maaiers en trimmers.

80220 Flexible afboording 5 m rol x H 15 cm 
 Dikte van het rubber 3 à 4 mm

Andere afmetingen of types 
afboordingen op bestelling leverbaar.

BIELS GEÏMPREGNEERD
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AZOBÉ

Damwand
Zware Azobé damwand profielen 
geschaafd in netto 46 x 180 mm (vaste 
breedtes).  Steeds op voorraad in een 
lengte-assortiment. Deze zijn uitermate 
geschikt om niveauverschillen te maken in 
de tuin of voor robuuste kantversteviging 
van vijvers en grachten.

Afboordingsmateriaal
Azobé is een Afrikaanse zware hardhoutsoort die door zijn sterkte, slijtvastheid en duurzaamheid  uitermate geschikt is 
voor construktiehout in de waterbouw, voor bruggen en steigers. De dunnere secties worden verwerkt in “vlechtmatten” voor 
beschoeiingen, afboordingen van vijvers, grachten en beken of in de losse strips worden ze  vaak gebruikt voor afkantingen 
van tuinpaden.

Volgend assortiment voeren wij uit voorraad:

Vierkante paaltjes: 
4 x 4 cm in de lengtes 
 0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m
6 x 6 cm in de lengtes 
 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

6x100 10x150 15x100

Andere secties op aanvraag

Vlechtmat

Azobe gemonteerde 
vlechtmatten in de 
hoogten 30 cm en 50 cm 
in een lengteassortiment.

Azobé strips (in een lengteassortiment) : 
 ± 6 mm x 100 mm 
 ± 10 mm x 150 mm 
 ± 15 mm x 100 mm

AZOBE

AFBOORDING
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INOX

HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUREN

HARDHOUT

HHSCT180180 Timber scherm 1.80 m x 1.80 m

Hechting: inox geschroefd 
Planken: 13 x 135 mm geschaafd met “v”-groef (15st) 
Tussenlatten: 13 x 85 mm (3 st)

TIMBER SCHERM

HH7070275 
Geschaafde palen 
70x70mm x 2.75m

HH9090275 
Geschaafde palen 
90x90mm x 2.75m

HHSCHM180180 Malaga scherm 1.80 m x 1.80 m 
 Hechting : inox geschroefd 
 Planken : 15 x 138 / 90 / 69 mm 
  gladgeschaafd (28 st) 
 Tussenlatten : 15 x 90 mm

HHDM100180 Malaga deur op houten kader 
 1.80 m H x 1.00 m B 
 Zonder slot; geen scharnieren 
 meegeleverd

MALAGA SCHERM

HHDT1100180 Deur op galva kader 
 1.80 m H x 1.00 m B 
 Incl cilinder slot en scharnieren

HHDT2100180 Deur op houten kader 
 1.80 m H x 0.90 m B 
 Zonder slot; geen scharnieren 
 meegeleverd



41

HHTG21145180 Tand/groefplanken 
 21 x 145 mm x 1.80 m 
 netto nuttige breedte 138 mm HHDL3268 

Afdeklat 32 x 68 mm x 1.80 m

HHGP7070275 Gleufpaal 70 x 70 mm x 2.75 m 
HHEP7070275 Eindpaal 70 x 70 mm x 2.75 m 
HHHP7070275 Hoekpaal 70 x 70 mm x 2.75 m

TAND/GROEF SCHERM

HARDHOUTEN TAND/GROEF

HARDHOUT

BAMBOO AFSLUITING IN TAND-GROEF

Bamboo fencing tand/groef profiel en bijhorende gleufpalen zijn een ideaal en duurzaam alternatief voor de gekende 
schermen in zacht en hardhout. Voor de rabatplanken worden enkel kwalitatief de beste bamboepalen geselecteerd en 
verwerkt tot volwaardige massieve plank met tand- en groefprofilering. De hardheid en densiteit is hoger dan de meeste 
hardhoutsoorten, krimp/uitzetting en relatieve vochtigheid is lager dan de meeste hardhoutsoorten. Onder invloed van het 
klimaat zullen de schermen zonder nabehandeling donkergrijs verweren.

BF14185 
Bamboo fencing tand/groef profiel 
14 x 140 mm x 1.85 m, 
Nuttige breedte : 140 mm

BF772601 
Bamboo fencing eindpaal, incl. inox kap 
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772602 
Bamboo fencing tussenpaal, incl. inox kap 
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772603 
Bamboo fencing hoekpaal, incl. inox kap 
70 x 70 mm x 2.50 m

17740BTG 
Deur op stevig galva kader
met verticale tand/groef in bamboo 
1.00 m x 1.80 m 
Incl duimen ø16 
en regelbare ophanging 
Optie: Ingewerkt slot - p.12

Deze bamboo profielen zijn reeds voorgeolied. 
Het is aangewezen, om op lange termijn 
een mooi egaal oppervlak te behouden en 
scheurtjes te vermijden, deze opnieuw na te 
behandelen met bamboo onderhoudsolie.

BBOL25 Bamboo onderhoudsolie 2.50 l
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COMPOSIET

COMPOSIET

Kwaliteitscomposiet samengesteld uit 50% FSC gecertifieerde hardhoutvezels en 50% gecertifieerd HD polyethyleen als 
kunststof. Deze WPC composiet bevat de hoogste kwaliteit van bindingsmiddelen, kleurpigmenten en UV-stabilisatoren die 
een hoge hardheid en kleurvastheid garandeert. Bovendien zorgt de zorgvuldig geselecteerde samenstelling voor duurzaam-
heid, stabiliteit, zeer geringe uitzetting en onderhoudsvriendelijkheid.

De WPC schermen in dit nieuwe assortiment voldoen aan de strengste kwalteitseisen. U kiest uit de klassieke “Design”-reeks 
met tussenlatten in aluminium of de meer moderne lijn “Forte”, omkaderde brede lamellen die met staaldraad verstevigd 
zijn ! Gebruik steeds de specifieke montage beugels voor deze schermen die  een zekere uitzetting kunnen garanderen !

WPC DESIGN

WPC FORTE

CDS180180AA  
WPC Design antraciet scherm 
1.80 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

CDS90180AA  
WPC Design antraciet scherm 
0.90 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

CDS18090AA  
WPC Design antraciet scherm 
1.80 m x 0.93 m H/antraciet tussenlatten

CDD90180AA  
WPC Design deur antraciet 
0.90 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

CDSMON 
T-montage-set voor 
blinde bevestiging 
(6 stuks, incl. 
schroeven)

Planken : 13 x 143 mm 
Tussenregel : 13 x 70 mm aluminium gepoedercoat

Op offerte verkrijgbaar 
in bruin en antraciet met 

alu-zilver tussenlatten

Deur: 
Incl. hang- en sluitwerk, 

cylinder, deurbeslag

CFS180180AA  
WPC Forte antraciet scherm 
1.80 m x 1.80 m H/antraciet kader

CFS90180AA  
WPC Forte antraciet scherm 
0.90 m x 1.80 m H/antraciet kader

CFS18090AA  
WPC Forte antraciet scherm 
1.80 m x 0.93 m H/antraciet kader

CFD90180AA  
WPC Forte deur 
0.90 m x 1.80 m H/antraciet kader

Op offerte verkrijgbaar in 
teak, bruin en antraciet

Deur: 
Incl. hang- en sluitwerk, 

cylinder, deurbeslag

Kader : alu kader gelakt 40 mm dik 
Lamellen : 20 x 282 mm verstevigd met staaldraad

CFSMON  
L-montage-set voor 
Forte scherm 
(6 stuks, incl. schroeven)

Alu palen met hardhouten kern verkrijgbaar zowel in 
antraciet kleur (code A) als alu-zilverkleur (code Z), 
afmeting 68 x 68 mm, incl. palen kap:

CP7799A (of Z) Alu paal antraciet (of alu-zilver) 68 x 68 mm x 99 cm 
CP77186A (of Z) Alu paal antraciet (of alu-zilver) 68 x 68 mm x 186 cm 
CP77272A (of Z) Alu paal antraciet (of alu-zilver) 68 x 68 mm x 272 cm

ALU PALEN VOOR DESIGN EN FORTE SCHERMEN
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COMPOSIET

COMPOSIET

CMS175A CMS175DCMS175Z

WPC MODULAR

Modular serie bestaat uit losse WPC tand/groef profielen 
die passen in aluminium gleufpalen. Boven- en onderaan 
wordt een alu-profiel bevestigd. Telkens komt er tussen de 
tand/groef profielen een aluminium tussenregel ter verste-
viging (antraciet of alu-zilver kleurig). Uiterst stevig én zeer 
stijlvol waardoor uw afsluiting een bijzondere look krijgt.

CMPH  
Modular paalhouder op plaat 23 cm hoog

De Modular palen zijn aluminium gepoedercoate palen 
voorzien van groeven en afdekstrippen. Op deze manier 
kunnen de palen gebruikt worden zowel als hoekpaal, 
T-paal en eindpaal.

Deze palen zijn verkrijgbaar in zowel antraciet (code A) als 
alu-zilverkleurige afwerking (code Z) 
Lengtes: 0.97 m / 1.80 m / 2.00 m / 2.70 m

Afhankelijk van de hoogte van het gekozen scherm of 
de manier van plaatsen, ofwel rechtstreeks in de grond 
(stabilisé) ofwel met anker CMPH.

GRIJS/ANTRACIET • GRIJS/ALU-ZILVER • ANTRACIET/ANTRACIET

WPCLED Geschikt voor alle aluminium palen 68 x 68 mm

LED VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

De Modular schermopstelling is verkrijgbaar in de hoogtes: 
 0.90 m H    CMS90A (of Z) 
 1.75 m H    CMS175A (of Z of D) 
 1.95 m H    CMS195A (of Z of D)

De Modular schermen bestaan als een set uit : 
 - composiet schermdelen grijs of antraciet 
   van 20 x 199 mm x 1.79 m 
 - 1 x alu onder- en 1 x alu bovenprofiel 
   (antraciet of alu-zilver) 
 - alu tussenregels (antraciet of alu-zilver)

Bijpassende deuren zijn tevens te verkrijgen in 
hoogtes 0.90 m / 1.75 m / 1.95 m x 0,90 m B.
- grijs/antraciet (code A) 
- grijs/alu-zilver (code Z)  
- antraciet afwerking (code D) 
Ankers - p. 52



44

WPC RHOMBUS

CRIP  
WPC Rhombus Ipé (set 6 stuks)

CRP77270A  
WPC Rhombus Alu paal 
zwart gepoedercoat 
70 x 70 mm x 2.70 m

Afmeting profiel 20 mm x 141 mm (netto) x 1.793 m
Volledig scherm Rhombus van ±1.80 m x 1.80 m = 

2 x set profielen (6st) + 1 x set regels

CRAN  
WPC Rhombus Antraciet (set 6 stuks)

CROBA  
WPC Rhombus boven- en onderregel (set) 
20 mm x 41 mm x 1.80 m

COMPOSIET

COMPOSIET
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BLOEMBAKKEN

BLOEMBAKKEN

BLOEMBAKKEN “ VILLA”

50230 “VILLA”
Afmeting  : 60 cm x 60 cm x 50 cm hoog
Diepte : 40 cm

BLOEMBAKKEN “COTTAGE”

50202 “COTTAGE” 
Afmeting: 50 cm x 50 cm x 50 cm hoog      Diepte: 34 cm

50203 “COTTAGE“ 
Afmeting: 50 cm x 100 cm x 50 cm hoog    Diepte: 34 cm

Bloembak poten 70 x 70 mm
Bloembak wanden in 19 mm tand/groef profiel

BLOEMBAKKEN “RECTAN”

50280  Set van 3 “RECTAN”-bloembakken
Los te verkrijgen:

50281 “RECTAN”        110 cm lang x 60 cm breed x 35 cm hoog    diepte 30 cm
50282 “RECTAN”        100 cm lang x 50 cm breed x 30 cm hoog    diepte 25 cm
50283 “RECTAN”          90 cm lang x 40 cm breed x 25 cm hoog    diepte 20 cm

BLOEMBAKKEN “SQUARE”

50290 Set van 3 “SQUARE”-bloembakken
Los te verkrijgen:

50291 “SQUARE” 60 cm lang x 60 cm breed x 35 cm hoog diepte 30 cm 
50292 “SQUARE” 50 cm lang x 50 cm breed x 30 cm hoog diepte 25 cm 
50293 “SQUARE” 40 cm lang x 40 cm breed x 28 cm hoog diepte 20 cm

Bloembak poten 70 x 70 mm
Bloembak wanden in 19 mm tand/groef profiel

BLOEMBAKKEN “MODERN”

Gesloten bloembakken in geïmpregneerd dennenhout  
met horizontale beplanking.

50211 “MODERN” 55 cm x 40 cm x H: 40 cm
50212 “MODERN” 75 cm x 40 cm x H: 40 cm
50213 “MODERN” 95 cm x 40 cm x H: 40 cm
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KASTANJE HEKWERK EN POST & RAIL

HEKWERK EN POST & RAIL

Sfeervol hekwerk van onbehandeld, duurzaam kastanjehout, geeft uw tuin een 
bijzondere uitstraling! Kastanjehout is uitermate milieuvriendelijk en behoeft geen 
onderhoud!

RASTERHEKWERK - 4CM
KARA10004  Kastanje raster 1.00 m H x 10 m L, afstand 4 cm 
KARA12004  Kastanje raster 1.20 m H x 5 m L, afstand 4 cm 
KARA15004  Kastanje raster 1.50 m H x 5 m L, afstand 4 cm 
KARA17504  Kastanje raster 1.75 m H x 5 m L, afstand 4 cm

RASTERHEKWERK - 8CM
KARA10008  Kastanje raster 1.00 m H x 10 m L, afstand 8 cm 
KARA12008  Kastanje raster 1.20 m H x 10 m L, afstand 8 cm 
KARA15008  Kastanje raster 1.50 m H x 5 m L, afstand 8 cm 
KARA17508  Kastanje raster 1.75 m H x 5 m L, afstand 8 cm

POORTEN
KAPO100100 Kastanje tuinpoort 1.00 m H x 100 cm L
KAPO120100 Kastanje tuinpoort 1.20 m H x 100 cm L
KAPO150100  Kastanje tuinpoort 1.50 m H x 100 cm L

Poorten worden geleverd compleet met poortpalen
en poortbeslag. Enkele of dubbel poorten met grotere
afmetingen worden op  bestelling of offerte basis gefabriceerd.

PALEN diam 6/8 dunne eind
KAPS15008 Kastanje palen 150 cm H x diam. 6/8 cm
KAPS17508 Kastanje palen 175 cm H x diam. 6/8 cm
KAPS20008 Kastanje palen 200 cm H x diam. 6/8 cm
KAPS25008 Kastanje palen 250 cm H x diam. 6/8 cm

PALEN diam 8/10 dunne eind
KAPS15010 Kastanje palen 150 cm H x diam. 8/10 cm
KAPS17510 Kastanje palen 175 cm H x diam. 8/10 cm
KAPS20010 Kastanje palen 200 cm H x diam. 8/10 cm
KAPS25010 Kastanje palen 250 cm H x diam. 8/10 cm

POST & RAIL, authentieke Engelse afsluitingen in gekloven natuurlijk hout. (accacia)
KAPOST2 Gekloven tussenpaal voor 2 liggers (4 gaten) 2.00 m x diam 15/18
KAPOST3 Gekloven tussenpaal voor 3 liggers (6 gaten) 2.00 m x diam 15/18
KAPOSTH2 Ronde hoekpaal voor 2 liggers 2.00 m x diam 15/18
KAPOSTH3 Ronde hoekpaal voor 3 liggers 2.00 m x diam 15/18
KARAIL3 Gekloven ligger van  3.00 m, ¼ diam 15/18

Post & Rail afsluitingen zijn steeds verkrijgbaar op bestelling.

Andere maten in rasterhekwerk of palen in andere diameters 
en lengtes, worden op bestelling of offertebasis aangeleverd.
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HAZELAAR

Natuurlijke en zeer decoratieve elementen 
in hazelaar geven uw tuin een bijzon-
der karakter. De hazelaar takken worden 
creatief verwerkt tot horizontaal gevloch-
ten hekwerk en lage afboordingspanelen. 
Hazelaar verweert en integreert zich vol-
ledig in het natuurlijk kader van uw tuin. 
Door het natuurlijke karakter van deze ele-
menten (schorstakken) kan er geen garantie 
qua levensduur gegeven worden

SOMME HORIZONTAAL GEVLOCHTEN PANELEN

GBSO180150 
Somme horizontaal gevlochten 1.80 m H x 1.50 m B
GBSO180115
Somme horizontaal gevlochten 1.80 m H x 1.15 m B 
GBSO115180
Somme horizontaal gevlochten 1.15 m H x 1.80 m B 

INDRE HORIZONTAAL GEVLOCHTEN LAGE AFBOORDING

GBIN4575 
 Indre horizontaal lage afboording 0.45 m H x 0.75 m B

GBIN30115
 Indre horizontaal lage afboording 0.30 m H x 1.15 m B

HAZELAAR
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PICKNICKTAFELS

PICKNICKTAFELS

STANDAARD PICKNICKTAFEL 

50310  
Standaard Picknicktafel
Tafelbladdikte : 38 mm 
Totale lengte : 1.80 m 
Totale breedte : 1.55 m  
Voorgemonteerd tafelblad en zitting!

LUXE PICKNICKTAFELS

Deze picknicktafels zijn vervaardigd uit het best geselecteerde hout,  perfekt opgeschuurd aan de randen en oerdegelijk qua konstruktie.  
Zo staan de poten onder de zitting uit het center ( dus net onder het tafelblad) zodat de tafel nooit kan omkiepen. 
Het tafelblad en zitting zijn steeds voorgemonteerd. De houtdikte die voor deze tafels gebruikt wordt is 45 mm! (35 
mm voor de kindermodellen). Gezien de stabiliteit en afwerking van deze tafels zijn deze zeer geschikt voor scholen,  
campings, speelpleinen, tavernes, parkings etc...

50412 
Picknicktafel “Quadro” 
1.95 m x 1.95 m en 45 mm dikte.
Ideaal als barbecue tafel voor wel 8 personen!

50414 
Picknicktafel “Rondo” 
diam 2.10 en 45mm dikte.
Model voor 8 personen

50423
Picknicktafel “Grando” 
Geschikt voor 8 personen 
met open zitting,
 2.30 m x 1.60 m en 45 mm dikte
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50315 Kinderpicknicktafel
Tafelbladdikte : 21 mm 
Totale lengte : 1.00 m 
Totale breedte : 1.04 m
Voorgemonteerd tafelblad en zitting!

50438
Picknicktafel “Hexa”
diam 2.25 m en 
45 mm dikte

50441 
Picknicktafel “Hexabo”
diam 2.25 m en 45 mm dikte
Deze kan moeiteloos rond een
boom met een max. diameter 
van 75 cm.

50411
Picknicktafel junior-kinder model : 
0.90 m x 0.90 m en 35 mm dikte

50410
Picknicktafel junior-kinder model : 
1.20 m x 1.15 m en 35 mm dikte

50415
Picknicktafel “Rondo” junior-kinder model
diam 1.30 m en35 mm dikte

50416 
Picknicktafel “Quadro” junior-kinder model 
1.25 m x 1.25 m en 35 mm dikte.

LUXE PICKNICKTAFELS

PICKNICKTAFELS

PICKNICKTAFELS

STANDAARD KINDER PICKNICKTAFEL

LUXE PICKNICKTAFELS :  JUNIOR MODELLEN
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MAT

RESTOL HOUTBESCHERMING

Bescherming tegen de zon

Bescherming tegen vocht

Bescherming tegen vergrijzing

Waterafstotend

Schuren niet nodig

Kwast, roller en spuit

4 - 6 uur stofdroog

Max 12 - 16 m2 rendement/L

GEVELTIMMERWERK • TUINMEUBELEN • TUINHUIZEN • PERGOLA’S 
CARPORTS • SPEELTUIGEN • TERRASVLOEREN • RAMEN EN DEUREN

Grijs

Lichtgrijs

Parelwit

Tuinhoutgroen

Roodbruin

Donkereiken

Hardhoutbruin

Ebbenzwart

Tuinhoutgroen

Antraciet

Indianagrijs*

Grijs

Lichtgrijs

Ijslandwit*

Pijngroen

Parelwit

Naturel UV extraNaturel UV extra

White wash

Bruin naturelBruin naturel

BruinBruin

EbbenzwartNotenbruin

ZIJDEGLANS

Eigenschappen van Restol houtolie:

ZIJDEGLANS SPECIALS

HOUTOLIE

Alle nodige informatie omtrent technische eigenschappen, onderhoudsadvies, FAQ’s  
kan u vinden (of downloaden) op www.restol.info

*zolang de voorraad strekt
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ø 7 cm ø 8 cm ø 9 cm ø 10 cm
160

180

200

250

ø 8 cm ø 10 cm

200 w w

250 w w

300 w

ø 6 cm ø 8 cm ø 10 cm ø 12 cm
100 - -

120 - -

140 - -

160 -

180 -

200 -

250 -

300 l l
350 - l l l
400 - l l l
450 - - l l
500 - l l l
600 - - l l

GESCHILDE PALEN 

Onder vacuüm en druk
geïmpregneerd voor
grondkontakttoepassingen,
verpakt in ronde verpakking.

Enkel verkrijgbaar in volle verpakking

BOOMBESCHERMING

80200 Boombinder Selfix 
 6 x 30 mm x 60 cm

80210 Boombinder op rol
 4 x 27 mm x rol 15 m

80211 Gesp 60 x 70 mm

	 Gepunte palen 
Standaard assortiment, 
doorgaans, 
uit voorraad leverbaar

l	 Ongepunte palen 
Standaard assortiment, recht 

 afgezaagd, doorgaans, 
 uit voorraad leverbaar
w	 Halfrond, 

Standaard assortiment

GEFREESDE PALEN 

Onder vacuüm en druk geïmpregneerd 
voor grondkontakttoepassingen, ver-
pakt in vierkante verpakking

HALFRONDE GEFREESDE PALEN 

Onder vacuüm en druk geïmpregneerd voor grondkontakttoepassingen

Tevens verkrijgbaar op 
bestelling onbehandelde 
palen, kastanje- of robinia 
palen en gecreosoteerde 
palen ! Vraag uw offerte ! 
Gelieve dan wel rekening 
te  houden met een langere 
leveringstermijn.

RONDHOUT

RONDHOUT

Lengte 
in cm

diameter in cm

Lengte 
in cm

diameter in cm

Lengte in cm diameter in cm

Gefreesde palen van diam. 
14 - 16 - 18 en 20 zijn 
leverbaar op bestelling
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80302 Balkdrager,  46 x 115 mm

80303 Balkdrager,  46 x 67 mm

80304 Hoekanker met ril, 63 x 90 x 90 mm

80315 Zware balkdragers 60 x 160 mm

80312 Zware balkdragers 60 x 190 mm

80313 Zware balkdragers 50 x 110 mm

80314 Zware balkdragers 40 x 110 mm

80340 Winkelhaak 40 x 40 x 21 mm  

80355 Winkelhaak 50 x 50 x 36 mm

80360 Koppelplaatje 15 x 75 mm

80361 Koppelplaatje 40 x 120 mm

80305 Schermbevestiging met schroefdraad

80320 Schermbevestiging zwart

 met schroefdraad 

 Verpakt per 4 stuks incl. schroeven

80306 Schermbevestiging inox

 met schroefdraad 

 Verpakt per 4 stuks incl. schroeven

80300 U-betonanker voor paal 70 x 70 mm

80301 U-betonanker voor paal 90 x 90 mm

Lengte van de pin om te betonneren 20 cm

80307 U-grondplaat voor paal 90 x 90 mm

80308 U-grondplaat voor paal 120 x 120 mm

80310 H-betonanker voor paal 90 x 90 mm

80311 H-betonanker voor paal 120 x 120 mm

MONTAGE-ARTIKELEN

80430 Grondplaat voor paal 120 x 120 mm

80431 Grondplaat voor paal 140 x 140 mm

80440 Grondplaat voor paal 90 x 90 mm

80450 Grondplaat voor paal 70 x 70 mm

80455 Verstelbaar paalanker (14-20 cm) 

 bovenplaat 80 x 80 mm

80456 Verstelbaar paalanker (14-20 cm)

 bovenplaat 120 x 120 mm

80750 Multi monti schroefanker 10 x 60 mm 

 voor montage van grondplaat in beton 

 te gebruiken zonder pluggen !

80751 Ankerschroef 10 x 40 met grote kop 

 voor alle grond- en betonankers

Deze specifieke grondankers en betonplaten zijn geschikt 

voor het makkelijk te kunnen plaatsen van de scharnieren 

bij WPC deuren (opening in de koker) 

WPCGA (of Z) grondpin antraciet (A) of zilver (Z) 

WPCBA (of Z) betonplaat antraciet (A) of zilver (Z)

80400 Grondpin voor paal 120 x 120 mm 

80401 Grondpin voor paal 140 x 140 mm

80410 Grondpin voor paal 90 x 90 mm 

80420 Grondpin voor paal 70 x 70 mm

80560 Staartlee 6” 15 cm

80590 Schuifgrendel 10 cm

IJZERWAREN
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80597 Overslaggrendel 43 cm

Onmisbaar om een degelijke sluiting 

te garanderen bij dubbele poorten.

80600RW Regelbaar loopwiel voor poorten, 

 zware uitvoering 

 ± 60 cm en ±13 cm regelbaar

80600 Heksteunwieltje voor poort 

 Ideaal voor poortdelen ≥ 1.50 m

80595 Bajonetgrendel 40 cm

80596 Verticale poortgrendel 40 cm 

80537 Verticale poortgrendel 40 cm RVS 

Onmisbaar om een degelijke sluiting de 

garanderen bij dubbele poorten.

MONTAGE-ARTIKELEN

POS1 Regelbare scharnierset 

 2 stuks van 40 cm, incl duim

Geleverd incl. schroeven

POS2 Regelbare scharnierset 

 2 stuks van 67 cm, incl duim

Geleverd incl. schroeven

POS4 Regelbare leescharnier 30 cm + 67 cm, 

 incl duim 

 Geleverd incl. schroeven

POSH1 Zware regelbare scharnierset, 

 2 stuks van  30 cm, zwart gelakt, 

 incl duim

Geleverd incl. schroeven

POSH2 Zware regelbare scharnierset, 

 2 stuks van  30 cm, RVS, incl duim

Geleverd incl. schroeven

POSH3 Zware regelbare hoekscharnier, 

 2 stuks van 30/30 cm, 

 zwart gelakt , incl duim

Geleverd incl. schroeven

POSH4 Zware regelbare hoekscharnier, 

 2 stuks van 30/30 cm, RVS, incl duim 

 

Geleverd incl. schroeven

80526 Leescharnier 30 cm incl. vaste duim ø 13 mm

80527 Leescharnier 50 cm incl. vaste duim ø 13 mm 

Geleverd incl schroeven

80528 Regelbare rechte leescharnier 50 cm 

 incl. vaste duim ø 13 mm

80529 Regelbare geknikte leescharnier 50 cm 

 incl. vert. regelbare duim ø 13 mm

Geleverd incl. schroeven

80538 Regelbare leescharnier 40 cm  incl. duim

80532 Regelbare leescharnier 67 cm, incl. duim

Geleverd incl. schroeven

80525 Regelbare leescharnier 

 30 cm incl. duim

Geleverd incl schroeven

AANBEVOLEN SCHARNIERSETS VOOR ALLE DEUREN EN POORTEN

POS3 Regelbare scharnierset 

 3 stuks van 67 cm, incl duim

Geleverd incl. schroeven

IJZERWAREN
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IJZERWAREN

MONTAGE-ARTIKELEN

80602 Tirefonds met zeskant 6 x 30 

80614 Tirefonds met zeskant 8 x 50  

80604 Tirefonds met zeskant 8 x 80

80608 Tirefonds met zeskant 10 x 120 

80610 Tirefonds met zeskant 10 x  150 

SPGR3 Spanners type 3 groen 

SPZW3 Spanners type 3 zwart

BDGR100 Binddraad groen 

 1.2/1.8 mm x 100 m rol

BDZW100 Binddraad zwart 

 1.2/1.8 mm x 100 m rol

SDGR100 Spandraad groen 

 2.7/3.5 mm x 100 m rol

SDZW100 Spandraad zwart 

 2.7/3.5 mm x 100 m rol

80853 Inox houtschroef, kruiskop, 3.0 x 20

80852 Inox houtschroef, kruiskop, 3.5 x 30

80854 Inox houtschroef, kruiskop, 4.0 x 20

80850 Inox houtschroef, kruiskop, 4.5 x 45

80851 Inox houtschroef, kruiskop, 5.0 x 50

80801 Winglinvijzen, kruiskop, 3.0 x 20
80802 Winglinvijzen, kruiskop, 3.5 x 30
80803 Winglinvijzen, kruiskop, 4.0 x 40
80804 Winglinvijzen, kruiskop, 4.0 x 50
80809  Winglinvijzen, kruiskop, 4.5 x 60
80810  Winglinvijzen, kruiskop, 4.5 x 70
80811  Winglinvijzen, kruiskop, 4.5 x 80
80805 Winglinvijzen, kruiskop, 5.0 x 50
80812 Winglinvijzen, kruiskop, 5.0 x 80
80813 Winglinvijzen, kruiskop, 5.0 x 90
80814 Winglinvijzen, kruiskop, 5.0 x 100
80806 Winglinvijzen, kruiskop, 6.0 x 60
80807 Winglinvijzen, kruiskop, 6.0 x 70
80808 Winglinvijzen, kruiskop, 6.0 x 100
80815 Winglinvijzen, kruiskop, 6.0 x 120
80822 Winglinvijzen, kruiskop, 6.0 x 180

Degelijke terrasschroef Inox A2 met kleine kop, 

freesribben en snijpunt, geleverd per doos mét bit

80855 Terrasschroef inox 5.5 x 50  (200st)

80856 Terrasschroef inox 5.5 x 60 (180 st)

5077IN  70 x    70 mm inox
5099IN  90 x    90 mm inox 
501212IN 120 x  120 mm inox 
5077GA    70 x    70 mm  gegalvaniseerd
5099GA    90 x    90 mm  gegalvaniseerd
501212GA  120 x  120 mm  gegalvaniseerd
5077ZW    70 x    70 mm  zwart gepoedercoat
5099ZW    90 x    90 mm  zwart gepoedercoat
501212ZW  120 x  120 mm  zwart gepoedercoat

80708 Houtbouten 10 x 100

80709 Houtbouten 10 x 120

80710 Houtbouten 10 x 150

80713 Houtbouten 12 x 220

80714 Houtbouten 12 x 240

80715 Houtbouten 12 x 260

Metalen sierkapjes
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Hulp bij uw speeltuigkeuze.

• Groofy: - Speeltoren in vierkant hout : 
   geschaafde steunpalen in 90 x 90 mm 
  - Volledig montageklaar met:
    • Voorboringen 
    • Vloeren, dak en wanden voorgemonteerd 
    • Bouwplan en montage-artikelen

  è 2 mogelijkheden
  - U kiest een door ons uitgewerkte combinatie 
   p. 57 t/m 62 
  - U ontwerpt zelf uw speeltoren: basis of luxe toren + onderdelen 
   p. 63 - p. 67

• Casa: - Klassieke schommels in rondhout : 
   diam 10 + diam 12 (bovenbalk) 
  - Volledig montageklaar met: 
    • Voorboringen 
    • Steunpalen reeds aan elkaar gemonteerd 
    • Handleiding en montage-artikelen 

• U kiest de eventuele schommelaccessoires, deze zijn niet in de pakketten inbegrepen !

• De speeltuigen uit deze catalogus zijn ontworpen voor particulier gebruik.   
 Voor speeltoestellen met keuring maken wij graag een passende offerte.

Durcolo speeltoestellen Groofy, Casa zijn vervaardigd uit degelijke materialen en duurzaam 
behandeld geschaafd hout, met een chroom- en arseenvrij impregneermiddel.  
Deze speeltuigen hebben geen onderhoud nodig.  Wel kan u het af en toe aan een 
controlebeurt onderwerpen.  Kijk bijvoorbeeld of de schommelhaken nog goed vastzitten 
en of ze niet te ver uitgesleten zijn. Controleer ook of alle bouten, moeren en vijzen nog 
stevig vastzitten en draai ze desnoods bij.  Scheuren en barsten veroorzaakt door het 
drogen en wisselende weersomstandigheden zijn normale omstandigheden. Zoals alle 
hout zal ook uw speeltuig na verloop van tijd vergrijzen, dit is een normale reactie op 
zonlicht en weersinvloeden en heeft geen enkele weerslag op de kwaliteit.  U kan de 
kleur simpelweg bijwerken met Restol houtolie.
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- Speeltoren in vierkant, geschaafd hout 
- De speeltoestellen worden met de palen in de grond bevestigd. Grondankers 
 zijn steeds meegeleverd als extra verankering, 4 x voor de toren en 2 x voor de 
 aanbouwschommel (art nr.60531) 
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
    • Vloeren, dak en wanden zijn voorgemonteerd
    • Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen: 
(Deze kunnen worden aangepast en uitgebreid adhv de losse onderdelen 
en opties vanaf pag. 63)

• GROOFY CORAL

 61102 Speelklare basistoren 
 met schommel

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met rondhouten treden
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY TORA

 61101  Speelklare basistoren

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m 
- Hoogte plateau: 1.46 m 
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72) 
- 2 grote, open wanden 
- 2 kleine, open wanden 
- Trap met rondhouten treden 
- Voorgeboord bouwpakket met  
 stap-voor-stap handleiding

Groofy  combinaties
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incl.incl.

incl.incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY SALOON

 61103   Speelklare basistoren  
    met speelhuisje en  
    schommel

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 2 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met deuropening en deur
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning- 

Voorgeboord bouwpakket met 
stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LUXE SALOON

 61114 Speelklare luxe toren 
 met speelhuisje en schommel 

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met een deurtje
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Stormbaan 60° met knopentouw 

en 5 klimstenen
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding
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incl.

incl. incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY LUXE MOUNTAIN

 61111  Speelklare luxe toren

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p.72)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 3 grote, gesloten wanden
- Trap met rondhouten treden
- Klimwand met 10 klimstenen
- 1 extra plateau onderaan
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LUXE HACIENDA

 61112 Speelklare luxe toren 
 met schommel en 
 stormbaan

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- 7 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- Vertikale trap met rondhouten treden
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- Stormbaan 60° met knopentouw 

en 5 klimstenen
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

61310 Optie 
aanbouwschommel 5 haken
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incl.

incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY LUXE RANCHO

 61113 Speelklare luxe toren 
 met schommel en 
 stormbaan

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- 3 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte
 (zonder accessoires)
- Stormbaan 45° met klimtouw
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met
 stap-voor-stap handleiding

• GROOFY CANYON

 61104 Speelklare speeltuig  
 met 2 basistorens en 
 hangbrug

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m (2 x)
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- Hangbrug tussen 2 torens, L: 2.25 m
- Tunnel, L: 2.25 m
- 4 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

61310 Optie 
aanbouwschommel 5 haken
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incl.

incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY QUBIC

 61700 Speelklare luxe Groofy toren 
 met modern plat dak

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m
 (kleur te kiezen, zie p. 72)
- 1 grote, open wand
- 2 kleine, open wanden
- Huisje volledig dicht 

voorzien van deurtje en luikjes
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- Volwaardige zandbak met 

afsluitbaar/opklapbaar deksel
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LANCELOT

 61800 Speelklare luxe Groofy toren 
 met kantelen dakrand

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m
 (kleur te kiezen, zie p. 72)
- 1 grote, open wand
- 2 kleine, open wanden
- Huisje volledig dicht 

voorzien van deurtje
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- Volwaardige zandbak met 

afsluitbaar/opklapbaar deksel
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding
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incl.

• GROOFY TREEHOUSE

 61115 Speelklare luxe toren 
 met speelhuisje en schommel 

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 72)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 1 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met een deurtje
- 1 extra plateau onderaan 

inclusief 3 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

Groofy  combinaties
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Groofy  toren frames

- Toren frames in vierkant, geschaafd hout, zonder trap en zijwanden 
- De speeltoestellen worden met de palen in de grond bevestigd. Grondankers zijn 
 steeds meegeleverd als extra verankering, 4 x voor de toren en 2 x voor de 
 aanbouwschommel (art nr.60531) 
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen 
  • Vloeren, dak en wanden zijn voorgemonteerd 
  • Bouwplan en montage-artikelen

Met behulp van de Groofy onderdelen, vanaf pagina 64, 
stelt u zelf naar eigen wens uw speeltoestel samen.

• GROOFY basis toren

 61100  Basis toren met glijbaan

- Zonder trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.17 m x 1.17 m
 in vierkanthout met steunpalen
 van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor
 glijbaan van 2.90 m (inbegrepen, 

kleur te kiezen, zie p. 72)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds
 voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met afwerkdoppen & 

verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met
 stap-voor-stap handleiding

• GROOFY luxe toren

 61110  Luxe toren met glijbaan

- Zonder trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.17 m x 2.25 m
 in vierkanthout met steunpalen
 van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor glijbaan
 van 2.90 m (inbegrepen, 

kleur te kiezen, zie p. 72)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds
 voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met
 afwerkdoppen en verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met
 stap-voor-stap handleiding
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Groofy  onderdelen

61200 

Basistrap met ronde 
treden van diam 5.

61210 
Basistrap met platte treden 

en dubbele leuning.

61230 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 
 99 cm B x 64,5 cm H.

61231 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 
 40 cm B x 64,5 cm H.

61240 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 
 99 cm B x 64,5 cm H.

61241 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 
 40 cm B x 64,5 cm H.

• GROOFY trappen

• GROOFY wanden
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Groofy  onderdelen

61401 Stormbaan

- Schuine klimwand 45° 
- Incl. klimtouw

61405 Loopbrug
Loopbrug tussen 2 torens, 
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

61412 Tunnel
- Tunnel van 2.25 m tussen 2 torens 
- Incl. montageset

61406 Hangbrug
Hangbrug tussen 2 torens, 
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

• GROOFY Stormbaan 45°

• GROOFY Loopbrug

• GROOFY Tunnel

• GROOFY Hangbrug

61411 Stormbaan

- Schuine klimwand 60° 
- Incl. knopentouw en 5 klimstenen

• GROOFY Stormbaan 60°

61402 Klimwand

Rechte klimwand met 10 échte 
klimstenen. Klimstenen zelf te 
monteren, bevestigingsmateriaal 
meegeleverd.

• GROOFY Klimwand
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Groofy  onderdelen

61251 
Duikelstang (90cm) 
Incl. diamantkoppaal 90x 90 mm x 2.00 m 
Incl. montagebouten

61408 Vloerdeel 1.17 x 0.99 m : apart te monteren 
 extra vloerdeel voor  
 onderaan de toren

61409 Vloerdeel 2.25 m : apart te monteren  
 extra vloerdeel voor onderaan de toren

• GROOFY duikelstang

61400 Picknick tafel

61414 Zandbakwandjes voor montage 
 onderin speeltoren 
 Afmeting: 99 cm B x 30 cm H 
 (set van 4 stuks)

• GROOFY Picknick tafel

• GROOFY Zandbak wandjes

• GROOFY Vloerdeel

61404

Brandweerpaal
- Metalen glijpaal, 
 groen gelakt 
- Diam. 38 mm 
- Incl. montageset

61410

Klimpaal
- Metalen, 
 gelakte klimpaal 
- Incl. montageset 
- Lengte 2.20m

61403

Basketwand
- Incl. basketring

• GROOFY Brandweerpaal • GROOFY Klimpaal • GROOFY Basketwand
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Groofy  onderdelen

61243

Gesloten dubbelwand 
met deuropening en deur 
- Afmeting: 
  99 cm x 132 cm

61244

Gesloten dubbelwand 
met raamopening 
en luikje 
- Afmeting: 
  99 cm x 132 cm
LET OP: bij gebruik 
van deze wand aan 
de trapzijde komt het 
luikje tegen de trap

61242

Gesloten wand met doorkijk 
- Afmeting: 
  99 cm x 64.50 cm

61310 Aanbouwschommel
 met 5 schommelhaken

- Schommelelementen niet inbegrepen, apart verkrijgbaar 
 (zie pag. 70-71).
- Schommelhaken inbegrepen, voorgeboord, montageklaar.
- Speeltuiggrondanker inbegrepen, 2 stuks
- Vierkant geschaafd hout in 90 x 90 mm.

61245

Gesloten dubbelwand 
- Afmeting: 
  99 cm x 132 cm

• GROOFY speciale wanden

• GROOFY aanbouwschommels
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Casa schommels

- Schommels in rondhout
- De speeltuigen worden in de grond geplaatst (speeltuiggrondankers inclusief, zie pag. 72)
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen 
  • Schuine palen zijn voorgemonteerd 
  • Bouwplan en montage-artikelen

• Casa schommel 
met 4 schommelhaken

60330 Schommel voor 2 elementen

Lengte :  2.50 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

• Casa schommel 
met 5 schommelhaken

60340 Schommel voor 3 elementen

Lengte :   3.00 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm 
Diameter steunpalen :  10 cm

• Casa schommel 
met 6 schommelhaken

60350 Schommel voor 3 elementen

Lengte :   3.50 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

• Casa schommel 
met 7 schommelhaken

60360 Schommel voor 4 elementen 

Lengte :  4.00 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk : 12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

Schommelaccessoires, apart verkrijgbaar, zie pag. 70-73
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Picknicktafels & zandbakken

50315 Standaard picknick tafel

Dikte tafelblad en zit  21 mm
Afmeting 1.00 m x 1.04 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50415 Luxe picknick “Rondo”

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting  diam 1.30 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50416 Luxe picknick “Quadro”

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.25 m x 1.25 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

• MODEL BLOKHUTBALK MET ZITTING

60160 2.00 m lang x 1.60 m breed
 17 cm hoog
 Blokhutbalk van 36 mm dikte

60161 Deksel voor zandbak blokhutbalk
 Voorgemonteerd geleverd in 2 delen

• GROOFY ZANDTAFEL

60190 Zandtafel met zitbanken
- Afmeting: 1.06 m x 1.75 m
- Hoogte: 46 cm
- Incl. deksel
- Volledig gemonteerd

50410  Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.15 m x 1.20 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50411 Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 0.90 m x 0.90 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

Deze picknicktafels zijn 
vervaardigd uit het best 
geselecteerde hout, perfekt 
opgeschuurd aan de 
randen en oerdegelijk qua 
konstruktie. Geleverd met 
bevestigingsmaterialen en 
handleiding

• Casa schommel 
met 7 schommelhaken

60360 Schommel voor 4 elementen 

Lengte :  4.00 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk : 12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm
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60542

60544 60545

60543

Groofy  & Casa accessoires

60500  Houten zitje

45 x 18.5 cm, planken 
geïmpregneerd grenen 
van 16 mm

Kunststof zitje

44 x 17 cm, geblazen 
kunststof, 85 mm dik

60501  Rubberen zitje

45 x 18 cm, met metalen 
plaat versterkt, 26 mm dik

60503 Babyschommel

Tweedelige comfortabele
babyzit tot 36 mnd,
incl veiligheids riempje

60549 Kinderzitje 3-delig

3-delig kinderzitje 
dat meegroeit” 
Demonteerbaar frontstuk 
en rugleuning

60505 Babyzitje

Babyschommeltje in harde 
kunststof met veilig-
heidsriempje, tot 36 mnd

Winkoh

Uniek ontwerp in 
waterafstotende stof
Buitendiameter 1.01 m

60528 geel
60529 roze
60527 groen
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60506 Trapeze60507 Ringen

Klimtouw / Knopentouw

60510 
Stevig klimtouw
van 1.80 m lang
en 25 mm dik

60511 
Knopentouw 
1.80 m lang en
elke 50 cm een
knoop, touw van
25 mm dik

60512 Touwladder

Touwladder
met stevige, 
duurzame,
houten
sporten van
35 mm dik 
(6 st)

60513  Autobandschommel

Horizontale bandschommel 
met 4 ophangpunten,
ø 56 cm

60514  Autobandschommel

Verticale bandschommel
met 1 ophangpunt

60517 Schommelbal

Schommel in de vorm
van een boei, 35 x 50 cm

60518  Trapeze met ringen

Combinatie van duurzame, 
houten trapeze en metalen 
ringen met kunststof 
handgreep

60509 Schotelschommel

Vernist multiplex zitje van
20 mm x 30 cm diam

Kunststof schotelschommel

60540 geel - 60541 groen
ø 28 cm, 
geblazen kunststof zitje

60502  Dubbelzit

Metalen gelakte frame en 
houten zitjes in 
geïmpregneerd grenen
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60522 Telescoop

Incl. bevestigingsmateriaal

60546 Periscoop

Incl. bevestigingsmateriaal

60523 Stuur

Incl, bevestigingsbout
en afdekdop 
(rood,groen, geel of blauw)

60524 Handgrepen set

Set van 2 stuks incl. 
bevestigingsbouten en
afdekdoppen 
(rood, groen, geel of blauw)

60547 Piratenstuur

Incl. bevestigingsbout en 
afdekdop, rood

60530 Glijbaan

Degelijke kunststof glijbaan 
van 50 cm x 2.90 m. 
Voor platformhoogte van 
± 1.50 m 

glijbaan verkrijgbaar in 
volgende kleuren: 
Rood, groen, geel, blauw, 
turquoise, limoen, roze.

Rubber tegel

60550 groen  
60551 rood
4.5 cm dik, valdempend
volgens norm EN1177

60531 Grondanker

Speeltuig grondankers, 
per stuk, te bevestigen 
in de grond, montage 

aan onderkant van 
de paal, incl. 

bevestigingsbout  
en rondel

Klimstenen

60519 
Klimstenen kleine modellen   
60520  
Klimstenen medium modellen
60521  
Klimstenen grote modellen
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60535 Bokszak

- Kunststof gecoat 
 textiel, rood
- Op te vullen met 
 houtkrullen
- Incl. touwenset

60536 Basketring

- Basketring (diam. 450 mm) 
- Weerbestendig basketnetje

60548 OXO-set

Incl. bevestigingsmateriaal

60537 Brandweerpaal

- Metalen glijpaal, 
 groen gelakt 
- Diam. 38 mm 
- Bouten niet meegeleverd

60538 Klimpaal

- Metalen klimpaal, rood gelakt
- Diam. 32 mm
- Bouten niet meegeleverd

Vlaggen

55x45 cm, met hijssysteem
605491 Prinses 
605493 Piraat 

Schommelhaken

80103 
Schommelhaak rond paal (ø 10 cm)  
80104 
Schommelhaak rond paal (ø 12 cm) 
80105 
Schommelhaak met draadstang (ø 12 cm)

Duikelstang 

60533 900 mm 
60534 1250 mm

 - Metalen duikelstang, 
  groen gelakt 
 - Diam. 33 mm 
 - Bouten en afdekdoppen 
  meegeleverd

60530 Glijbaan

Degelijke kunststof glijbaan 
van 50 cm x 2.90 m. 
Voor platformhoogte van 
± 1.50 m 
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