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ZITBANKEN

Mooie en comfortabele zitbanken nodigen niet alleen uit tot een moment van
rust en verpozing maar zorgen voor een sfeervolle uitstraling. Voor de gebruiker
is het er aangenaam vertoeven en hiervoor is hout het ideale materiaal. Bij de
Houtland zitbanken spreken kwaliteit en vormgeving onmiddelijk aan en wordt
jarenlang zitcomfort zonder onderhoud gegarandeerd.
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LISSABON #P890
De HOUTLAND zitbanken in padouk zijn niet alleen
stijlvol, maar ook zeer robuust, waardoor ze generaties
lang onbehandeld buiten kunnen staan. De typisch
rode kleur van padouk bij de levering wordt na enkele
maanden mooi grijs. Padouk is een edele, vormvaste
en uiterst duurzame tropische houtsoort (klasse 1). Alle
modellen zijn vrijstaand of om in te graven.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting voet:

#P890

360 mm
360 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
57 x 145 mm
290 x 290 mm

LISSABON #P891

#P891

HOUTEN ZITBANKEN
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BRUSSEL #P850
De HOUTLAND zitbanken in padouk zijn niet alleen
stijlvol, maar ook zeer robuust, waardoor ze generaties
lang onbehandeld buiten kunnen staan. De typisch
rode kleur van padouk bij de levering wordt na enkele
maanden mooi grijs. Padouk is een edele, vormvaste en
uiterst duurzame tropische houtsoort (klasse 1).
Alle modellen zijn vrijstaand of om in te graven.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

1800 mm
380 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
120 x 120 mm

BRUSSEL #P851

#P850

#P851

OSLO #P885
De HOUTLAND zitbanken in padouk zijn niet alleen
stijlvol, maar ook zeer robuust, waardoor ze generaties
lang onbehandeld buiten kunnen staan. De typisch
rode kleur van padouk bij de levering wordt na enkele
maanden mooi grijs. Padouk is een edele, vormvaste en
uiterst duurzame tropische houtsoort (klasse 1).
Alle modellen zijn vrijstaand of om in te graven.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

1800 mm
370 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
57 x 120 mm

OSLO #P886
Lengte: 2400 mm

OSLO #P887
Lengte: 1800 mm
#P885

#P887

#P886

#P888

OSLO #P888
Lengte: 2400 mm

HOUTEN ZITBANKEN
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AMSTERDAM #P860
De HOUTLAND zitbanken in padouk zijn niet alleen
stijlvol, maar ook zeer robuust, waardoor ze generaties
lang onbehandeld buiten kunnen staan. De typisch
rode kleur van padouk bij de levering wordt na enkele
maanden mooi grijs. Padouk is een edele, vormvaste en
uiterst duurzame tropische houtsoort (klasse 1).
Alle modellen zijn vrijstaand of om in te graven.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

1800 mm
420 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 145 mm
140 x 140 mm

AMSTERDAM #P861

#P860

#P861

DUBLIN #P870
De HOUTLAND zitbanken in padouk zijn niet alleen
stijlvol, maar ook zeer robuust, waardoor ze generaties
lang onbehandeld buiten kunnen staan. De typisch
rode kleur van padouk bij de levering wordt na enkele
maanden mooi grijs. Padouk is een edele, vormvaste
en uiterst duurzame tropische houtsoort (klasse 1).
Het model Dublin is vrijstaand.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

1860 mm
350 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 145 mm
57 x 120 mm

#P870

HOUTEN ZITBANKEN
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ATHENE #P510
Een voordelige en eenvoudige houten zitbank zonder
leuning om in te graven. De planken zijn vastgemaakt
met houtbouten. Kan gecombineerd worden met een
tafel (#P501 & #P511). Deze bank wordt gedeeltelijk
voorgemonteerd geleverd.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

2000 mm
390 mm
430 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm
45 x 95 mm
57 x 95 mm

ATHENE #P500
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

#P510

#P500

hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
70 x 120 mm

MADRID #P840
Een vrijstaande zitbank met moderne touch vanwege de
metalen accenten. Ideaal voor verharde ondergronden.
Kan ook binnen gebruikt worden. Wordt volledig
gemonteerd geleverd en kan verankerd worden met
bevestigingsijzers.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Metaal:

2000 mm
510 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
roestvrij voorbehandeld
en polyester gecoat

MADRID #P841
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

#P840

580 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

#P841

HOUTEN ZITBANKEN
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WENEN #P101
Een onverwoestbare houten zitbank met rugleuning om
in te graven (#P100) of vrijstaand (#P101). De planken zijn
vastgemaakt met houtbouten. Kan gecombineerd worden
met een tafel (#P501). Deze bank wordt gedeeltelijk
voorgemonteerd geleverd.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

2000 mm
580 mm
430 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
70 x 120 mm

WENEN #P100

#P101

#P100

PRAAG #P400
Een stevige en stoere houten zitbank met rugleuning om
in te graven (#P401) of vrijstaand (#P400). De planken zijn
vastgemaakt met houtbouten. Kan gecombineerd worden
met een tafel (#P511). Deze bank wordt gedeeltelijk
voorgemonteerd geleverd.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

2000 mm
600 mm
450 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm
45 x 95 mm
57 x 95 mm

PRAAG #P401

#P400

#P401

HOUTEN ZITBANKEN
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OXFORD #P320
Een nostalgische rustbank met armleuningen.
Deze bank wordt gedeeltelijk voorgemonteerd geleverd.
U heeft keuze tussen een verankering aan de grond met
bevestigingsijzers of een verplaatsbare optie zonder
verankeringen.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

#P320

1800 mm
620 mm
430 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 70 mm
57 x 57 mm

BOEKAREST #P105
Een natuurlijke zitbank om in te graven, zonder leuning,
gemaakt uit 1 horizontale en 2 verticale bielzen
(2 vellingkanten bovenaan; 1 volledig platte zijde
onderaan). De horizontale biels wordt met hoekijzers
op de verticale bevestigd. Geleverd in bouwpakket.
De bank heeft de natuurlijke, soms grillige vorm van
een eiken biels. Op bovenstaande foto werd de bank
achteraf bruin geverfd.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

1800 mm
200 mm
450 mm
eik
drukgeïmpregneerd
100 x 200 mm

#P105

HOUTEN ZITBANKEN
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DUBAI #P805
Zeer moderne en strakke zitbank zonder leuning.
Door de stevige materialen waaruit deze bank is gemaakt,
is dit een bank voor het leven. Verankering aan de grond
door keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
440 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester
gecoat

DUBAI #P806
Lengte: 2350 mm

#P805
#P806

BEIJING #P835
Stevige, strakke zitbank die onderhoudsvrij is en een
lange levensduur kent. Een interessante keuze voor elke
gemeente! Dit is een bank voor het leven. Verankering
aan de grond met behulp van keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
370 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester
gecoat

#P835

HOUTEN ZITBANKEN MET METALEN VOET
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HONG KONG #P836
Stevige, strakke zitbank die onderhoudsvrij is en een
lange levensduur kent. Een interessante keuze voor elke
gemeente! Dit is een bank voor het leven. Verankering
aan de grond met keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

#P836

2000 mm
400 mm
450 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

BERLIJN #P820
De bank Berlijn is een uiterst stijlvolle bank met een
polyester gecoat metalen onderstel in antraciet kleur.
De bank is onderhoudsvrij en heeft bijgevolg een lange
levensduur. U kan deze bank bevestigen aan de grond
door middel van keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
630 mm
420 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat

#P820

HOUTEN ZITBANKEN MET METALEN VOET
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SHANGHAI #P837
Een strakke en moderne zitbank maar toch comfortabel
door de rugleuning. Kan worden verankerd aan de grond
met keiltapbouten. Op de bovenstaande foto ziet u de
zitbank met lange zitplanken.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
550 mm
460 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
35 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat

SHANGHAI #P838
Op de bovenstaande afbeelding ziet u de zitbank met
korte zitplanken.

#P837

#P838

SALOU #P865
Een absolute topper, volledig in de hedendaagse trend.
Deze bank hoeft geen onderhoud. Ideaal voor elke
gemeente! Kan worden verankerd aan de grond met
keiltapbouten. Op de bovenstaande foto ziet u de zitbank
met lange zitplanken.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
550 mm
460 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
roest metaal

SALOU #P866
Op de bovenstaande afbeelding ziet u de zitbank met
korte zitplanken.

#P865

#P866

HOUTEN ZITBANKEN MET METALEN VOET
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VALENCIA #P845
Aantrekkelijke zitbank met metalen armleuningen en
houten rugleuning. Gezellig om na een tochtje hier even
tot rust te komen. Verankering aan de grond is mogelijk
of U kan kiezen voor een verplaatsbare zitbank zonder
verankeringen.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
600 mm
430 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat

VALENCIA #P846
Houtsoort:
Afmeting planken:

#P845
#P846

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

MALAGA #P855
Aantrekkelijke zitbank met metalen armleuningen en
houten rugleuning. Gezellig om na een tochtje hier even
tot rust te komen. Verankering aan de grond is mogelijk
of U kan kiezen voor een verplaatsbare zitbank zonder
verankeringen.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
680 mm
430 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat

MALAGA #P856
tekst

Houtsoort:
Afmeting planken:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

#P855
#P856

HOUTEN ZITBANKEN MET METALEN VOET
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PARIJS #P830
Onze bank Parijs is een sierlijke zitbank met een onderstel
uit polyester gecoat metaal in een groene kleur.
Mits supplement kan dit ook in een andere kleur.
Deze bank kan aan de grond verankerd worden met
keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

#P830

2000 mm
630 mm
460 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 95 mm
metalen voeten zijn roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat

LONDEN #P811
Het model Londen is een sierlijke rustbank met een
zwaar gietijzeren onderstel. Standaard is dit onderstel
groen. Mits supplement kan dit ook in een andere kleur.
Er is keuze tussen een verankering aan de grond met
keiltapbouten of een losstaande bank.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
620 mm
430 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
45 x 70 mm
gietijzer

LONDEN #P810
Houtsoort:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd

#P810
#P811

HOUTEN ZITBANKEN MET METALEN VOET
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ROME #P800
Een robuuste en gemakkelijk zittende rustbank met een
zwaar gietijzeren onderstel in een groene kleur. Mits
supplement kan dit in een kleur naar keuze. Kan aan
de grond verankerd worden met keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
650 mm
430 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 57 mm
gietijzer

ROME #P801
Houtsoort:
Afmeting planken:

#P800
#P801

hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
45 x 70 mm

WARSCHAU #P201B
Een zeer stevige rustbank; zitting naar keuze met
2 (#P200B en #P201B) of 3 (#P200A en #P201A) planken;
rugleuning met 2 planken. Voeten in gewapend trilbeton.
Verder is er keuze tussen tropisch hardhout
(#P200A en #P200B) of onder drukgeïmpregneerd
grenen hout (#P201A en #P201B). Deze banken dienen
ingegraven te worden.
Lengte:
2000 mm
Breedte:
510 mm
Zithoogte:
430 mm
Houtsoort: 		
rood Noors grenen
		drukgeïmpregneerd
Afmeting planken:
45 x 120 mm
Staanders:
voeten in gewapend trilbeton

WARSCHAU #P201A
640 mm

Breedte:

WARSCHAU #P200A
Breedte:
Houtsoort: 		
		
Afmeting planken:

640 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm

WARSCHAU #P200B
#P200B

#P201B

#P200A

#P201A

Breedte:

510 mm

HOUTEN ZITBANKEN MET BETONNEN VOET
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BOEDAPEST
Een onverwoestbare en voordelige zitbank zonder leuning
met voeten in gewapend trilbeton. Brede comforabele
zitting met 3 planken. Deze banken dienen ingegraven
te worden.

CLASSIC #P210
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Staanders:

2000 mm
390 mm
± 450 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
voeten in gewapend trilbeton

CLASSIC #P211
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

390 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

STANDAARD #P212
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

400 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm

STANDAARD #P213
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

400 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

MODERN #P214
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

400 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm

MODERN #P215
Breedte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

#P210

#P211

400 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

#P213

#P215

#P212

#P214

BERGEN #P225
Uiterst stevige en onderhoudsvrije zitbank. Deze wordt
geleverd in drie stukken. De poten dienen met lijm aan
de onderzijde van het zitvlak te worden bevestigd.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Materiaal:
Toebehoren:

2000 mm
410 mm
450 mm
beton; kleur: graniet wit
lijm

#P225

BETONNEN ZITBANK
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OHIO #P826
Een moderne onverwoestbare zitbank, bestand tegen alle
weersomstandigheden. Verankering aan de grond met
keiltapbouten.
1800 mm
640 mm
410 mm
metaal; kleur: antraciet
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

Lengte: 		
Breedte: 		
Zithoogte: 		
Materiaal:

OHIO #P827
Lengte:
1500 mm
Breedte: 500 mm
Zithoogte: 470 mm

#P826

#P827

OHIO #P825
Een moderne onverwoestbare zitbank, bestand tegen alle
weersomstandigheden. Verankering aan de grond met
keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Materiaal:

2000 mm
580 mm
410 mm
metaal; kleur: antraciet
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

#P825

METALEN ZITBANKEN
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LYON #P410
Een vierzijdige houten bank om rondom een boom te
plaatsen. Model #P410 heeft een leuning en is vrijstaand;
model #P411 met leuning wordt ingegraven.
Het eenvoudige model #P412 zonder leuning is eveneens
vrijstaand; #P413 zonder leuning wordt ingegraven.
Deze banken zijn geleverd in een bouwpakket
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:
Afmeting staanders:

#P410

LYON #P411

LYON #P412

2000 mm
2000 mm
450 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm
45 x 95 mm
57 x 95 mm

#P411

LYON #P413

#P412

#P413

KLEUTERZITBANK #P540
Een eenvoudige en stevige zitbank voor kleuters; kan
aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Volledig
voorgemonteerd. Ideaal voor speelplaatsen.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Afmeting planken:

1800 mm
310 mm
360 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 95 mm

KLEUTERZITBANK #P541
Lengte: 2400 mm
#P540

#P541

KINDERZITBANKEN
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SPROOKJESHOEK
MET 16 ZITTINGEN #P570
Deze kleuterbankjes vormen een kleurrijk, speels geheel
en zijn een must voor elke speelplaats. Kan aan de grond
bevestigd worden met hoekijzers.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Ander materiaal:

2000 mm
2000 mm
350 mm
lariks + hardhout
polyethyleen
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat
8 hoekijzers

SPROOKJESHOEK
MET 24 ZITTINGEN #P580
Lengte:
2700 mm
Breedte: 2700 mm
Ander materiaal:
12 hoekijzers

SPROOKJESCIRKEL
MET 16 ZITTINGEN #P590
Diameter: 2450 mm
Ander materiaal:
8 hoekijzers

#P570

#P580

#P590

MET 7 ZITTINGEN #P572
Lengte:
2460 mm
Breedte: 350 mm
Ander materiaal:
2 hoekijzers

MET 5 ZITTINGEN #P591
Lengte:
1870 mm
Breedte: 700 mm
Ander materiaal:
4 hoekijzers

MET 9 ZITTINGEN #P592
Lengte:
3280 mm
Breedte: 940 mm
Ander materiaal:
6 hoekijzers

SPROOKJESBANK
MET 5 ZITTINGEN #P571
Deze kleuterbankjes vormen een kleurrijk, speels geheel
en zijn een must voor elke speelplaats. Kan aan de grond
bevestigd worden met hoekijzers.
Lengte:
Breedte:
Zithoogte:
Houtsoort:
Ander materiaal:

1860 mm
350 mm
350 mm
lariks + hardhout
polyethyleen, het metaal is roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat
2 hoekijzers

MET 13 ZITTINGEN #P593
Lengte:
4700 mm
Breedte: 940 mm
Ander materiaal:
8 hoekijzers

MET 17 ZITTINGEN #P594
#P571

#P592

#P572

#P591

Lengte:
6110 mm
Breedte: 940 mm
Ander materiaal:
10 hoekijzers

#P593

#P594

KINDERZITBANKEN
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PICKNICKTAFELS

Deze stevige en mooi afgewerkte picknicktafels zijn gemonteerd met houtbouten
en onzichtbaar geschroefd. Gedeeltelijk voorgemonteerd. De vrijstaande
modellen kunnen aan de grond verankerd worden met bevestigingsijzers.

HOUTEN PICKNICKTAFELS
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PICKNICKTAFEL #P520
Deze picknicktafel is een model om in te graven.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

1800 mm
1520 mm
750 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 95 mm
verlengd tafelblad mogelijk
voor rolstoelpatiënten

#P520

PICKNICKTAFEL #P521
Deze modellen zijn vrijstaand.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

1600 mm
1520 mm
740 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 95 mm
verlengd tafelblad mogelijk
voor rolstoelpatiënten

PICKNICKTAFEL #P522
Lengte:

2000 mm

PICKNICKTAFEL #P524
Lengte:
#P521

#P522

2400 mm

#P524

HOUTEN PICKNICKTAFELS
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PICKNICKTAFEL #P525
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

2000 mm
1520 mm
740 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
verlengd tafelblad mogelijk
voor rolstoelpatiënten

#P525

RONDE PICKNICKTAFEL
#P523
Diameter:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

2220 mm
740 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
40 x 140 mm
42 mm

#P523

HOUTEN PICKNICKTAFELS
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#P501 + 2 x #P500

TAFEL #P501
In combinatie met de bijhorende banken Athene en
Wenen (#P500 & P100/#P101) zijn deze picknick-sets
gemakkelijk toegankelijk voor minder-valide personen.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

2000 mm
800 mm
740 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
70 x 120 mm

TAFEL #P511

#P511 + 2 x #P510
verlengd tafelblad mogelijk voor rolstoelpatiënten

In combinatie met de bijhorende banken Athene en Praag
(#P510 & P400/#P401) zijn deze picknick-sets gemakkelijk
toegankelijk voor minder-valide personen.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

2000 mm
800 mm
740 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm
57 x 95 mm

#P501

#P511

#P502 + 2 x #P210

TAFEL MET BETONNEN VOET
#P502
Deze tafel is te combineren met de banken Boedapest en
Warschau.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

2000 mm
800 mm
740 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
voeten in gewapend trilbeton

#P512 + 2 x #P211

verlengd tafelblad mogelijk
voor rolstoelpatiënten

TAFEL MET BETONNEN VOET
#P512
Houtsoort:
Planken:

#P502

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 120 mm

#P512

HOUTEN PICKNICKTAFELS MET BETONNEN VOET
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P508 + 2 x P805

TAFEL MET METALEN VOET
#P508
Deze tafel is volledig voorgemonteerd en is te combineren
met de bank Dubai (#P805 & #P806). Andere modellen
tafels die horen bij de banken Shanghai, Hong Kong en
Beijing zijn op aanvraag te verkrijgen.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

#P508

2000 mm
800 mm
800 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
57 x 120 mm
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

KLEUTERPICKNICKTAFEL
RECHTHOEKIG #P560
Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes, speciaal
ontworpen voor kinderen; kan aan de grond bevestigd
worden met hoekijzers. Geleverd in zelfbouwpakket.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

1200 mm
910 mm
600 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 95 mm
35 x 95 mm

#P560

KINDERPICKNICKTAFELS
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KLEUTERPICKNICKTAFEL
ROND #P531
Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes, speciaal
ontworpen voor kinderen; kan aan de grond bevestigd
worden met hoekijzers. Geleverd in zelfbouwpakket.
Diameter:
Hoogte:
Houtsoort:
Staanders:
Ander materiaal:

#P531

1900 mm
600 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 95 mm
tafelblad en zittingen 		
in polyethyleen 12 mm
onderaan extra verstevigd

PICKNICKTAFELS
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AFVALBAKKEN

Onze ruime keuze aan afvalbakken geeft u de kans om een passende
afvalbak te kiezen voor uw omgeving. Alle modellen zijn functioneel
door de handige vulopeningen en gemakkelijk te ledigen.

HOUTEN AFVALBAKKEN
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PLATO #P735
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CLIPO #P720
Een volledig voorgemonteerde afvalbak in padouk.
Wordt losstaand geplaatst op een betonnen voet
(#P720 met deksel, #P721 zonder deksel) of verankerd
in de grond (#P722 met deksel, #P723 zonder deksel).
Een vuurverzinkte metalen emmer met handvatten,
vastgemaakt met een ketting is inbegrepen. De planken
zijn bevestigd met roestvrijstalen schroeven.
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Inhoud emmer:

#P720

#P721

580 mm
810 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 55 mm
45 liter

#P722

CLIPO #P721

B 540 x H 790 mm

CLIPO #P722

B 580 x H 810 mm

CLIPO #P723

B 540 x H 790 mm

#P723

HOUTEN AFVALBAKKEN
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CALIPSO #P725
Een volledig voorgemonteerde afvalbak in padouk.
De vuilbak is ideaal voor graskanten: rond de vrije buis
kan gemakkelijk met de grasmaaier of kantenmaaier
gesnoeid worden (#P725). Er is ook een model tot
op de grond (#P726), Het deksel is voorzien van een
driepuntsslot met universele sleutel. Dit maakt het
mogelijk om met slechts 1 sleutel alle vuilbakken in een
regio te ledigen. Verder is de afvalbak voorzien van een
metalen emmer (inhoud: 45L), vastgemaakt met een
ketting.
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Inhoud emmer:

#P725

#P726

450 mm
850 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 95 mm
45 liter

CALIPSO #P726

ZINO #P730
Afvalbakken ontworpen voor openbare tuinen.
Heel mooi en strak model en erg handig te ledigen.
Binnenin is een metalen kader voorzien waarrond
een vuilniszak kan worden gehangen. Het deurtje is aan
de achterzijde voorzien van een schuifje. De afvalbakken
kunnen eenvoudig aan de grond bevestigd worden met
doorsteekankers.
520 mm
940 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 145 mm

Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

ZINO #P731
Breedte:
Hoogte:

#P730

1000 mm
940 mm

#P731

HOUTEN AFVALBAKKEN
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PLANO #P701 - #P702
Deze afvalbakken in rood Noors grenen zijn volledig
voorgemonteerd. Ofwel worden ze geplaatst op een
betonnen voet (#P702 met dak en #P704 zonder dak)
ofwel verankerd in de grond (#P701 met dak en #P703
zonder dak). Een vuurverzinkte metalen emmer met
handvatten is inbegrepen. Als beveiliging tegen diefstal
wordt de emmer met een ketting vastgemaakt. Het dak
kan scharnieren waardoor de afvalemmer gemakkelijk kan
uitgenomen worden. De planken worden vastgeschroefd
met roestvrijstalen schroeven.
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Dak:
Inhoud emmer:

620 mm
1140 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 57 mm
polyethyleen 12 mm
45 liter

PLANO #P703 - #P704
Breedte:
Hoogte:

PLANO #P705
Bij dit aangepaste model is er rekening gehouden
met de mogelijkheid om met een grasmaaier rond de
gegalvaniseerde paal van de vuilbak te maaien.
De planken zijn net nog lang genoeg zodat de emmer
niet zichtbaar is.
620 mm
1140 mm

Breedte:
Hoogte:

PLANO #P706
540 mm
840 mm

Breedte:
Hoogte:

#P701

#P702

#P703

#P704

#P705

#P706

540 mm
840 mm

RONDINO #P710
Een volledig voorgemonteerde afvalbak in rood Noors
grenen, geplaatst op een betonnen voet. Het dak kan
scharnieren zodat de afvalemmer er gemakkelijk kan
uitgenomen worden. Een vuurverzinkte metalen emmer
met handvatten is inbegrepen. Als beveiliging tegen
diefstal wordt de emmer met een ketting vastgemaakt. De
planken zijn bevestigd met roestvrijstalen schroeven.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:
Dak:
Inhoud emmer:

790 mm
650 mm
1120 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 57 mm
Ø 100 mm
polyethyleen 12 mm
45 liter

RONDINO #P711
Lengte:
Breedte:
Hoogte:

#P710

540 mm
660 mm
900 mm

#P711

HOUTEN AFVALBAKKEN
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RALUPO #P740
Eigentijdse afvalbak met slot die perfect samengaat
met de bank Salou. Een nieuwe uitstraling voor uw stad
of gemeente start bij Houtland. De emmer heeft een
inhoud van 45 liter. Bevestiging aan de grond kan met
doorsteekankers.
410 mm
400 mm
930 mm
hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
22 x 120 mm
roest metaal

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

RALUPO #P741
met horizontale planken

#P740

#P741

TYGO #P742
Eigentijdse afvalbak met slot die perfect samengaat met
de bank Shanghai. Een nieuwe uitstraling voor uw stad
of gemeente start bij Houtland. De inhoud van de emmer
bedraagt: 45 liter. Bevestiging aan de grond kan met
doorsteekankers.
410 mm
400 mm
930 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 120 mm
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

TYGO #P743
met horizontale planken

#P742

#P743

HOUTEN AFVALBAKKEN MET METAAL
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CUPIDO #P715
Deze vuilbak met slot is voorzien van een volledige
metalen kader, afgewerkt met latjes in padouk.
Deze afvalbak past goed samen bij de lattenbloembak
en de zitbanken met metalen voeten. Uniformiteit voor
een universele stad. De emmer heeft een inhoud
van 45 liter. Bevestiging aan de grond kan met
doorsteekankers.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

#P715

410 mm
490 mm
700 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 35 mm
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

PLATO #P735
Een volledig metalen afvalbak die past bij de reeks
banken Ohio. Deze oersterke afvalbak vraagt geen enkel
onderhoud en is verkrijgbaar in antraciet gecoat metaal.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Materiaal:

500 mm
400 mm
870 mm
metaal ; kleur: antraciet
het metaal is roestvrij 		
voorbehandeld en polyester gecoat

#P735

METALEN AFVALBAK
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BLOEMBAKKEN

Kleurrijk in het voorjaar, weelderig in de zomer en aangenaam groen in
het najaar. Bloembakken zorgen voor een stukje natuur in een wereld van
beton. Houten bloembakken zijn dan ook essentieel geworden om pleinen
op te vrolijken en tevens om bepaalde doorgangen te kanaliseren.
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BLOEMBAKKEN MET KADER
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BLOEMBAK MET HORIZONTALE PLANKEN #P600
De bloembakken met horizontale planken zijn gemaakt
uit geschaafde planken die vastgeschroefd werden met
inox vijzen. Ze zijn verkrijgbaar in tropisch hardhout
(28 mm) -- éénmaal ingestreken met een houtbeschermmiddel of in drukgeïmpregeneerd rood Noors grenen
(35 mm). De poten zijn steeds in grenen. Maatwerk vormt
geen probleem. De binnenbekleding is in kunststof.
De bloembak op de foto werd achteraf wit geschilderd.
1000 mm
500 mm
500 mm
tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
28 x 95 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:

Planken:

#P600

#P601

#P602

#P603

#P604

#P605

#P601
#P602
#P603
#P604
#P605

L 1000 x B 500 x H 700 mm
L 1000 x B 1000 x H 500 mm
L 1000 x B 1000 x H 700 mm
L 1500 x B 500 x H 500 mm
L 1500 x B 500 x H 700 mm

BLOEMBAK MET HORIZONTALE PLANKEN #P610
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

#P610

#P611

1000 mm
500 mm
500 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 95 mm

#P612

#P613

#P614

#P615

#P611
#P612
#P613
#P614
#P615

L 1000 x B 500 x H 700 mm
L 1000 x B 1000 x H 500 mm
L 1000 x B 500 x H 700 mm
L 1500 x B 500 x H 500 mm
L 1500 x B 500 x H 700 mm

BLOEMBAKKEN MET HORIZONTALE PLANKEN
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#P631
#P632
#P633
#P634
#P635

BLOEMBAK IN BALKJES
#P630
Bloembakken gemaakt uit op elkaar gestapelde balkjes
met binnenin een kunststof bekleding. Eventueel kan een
zitbank tussen twee bloembakken in gemonteerd worden.
Maatwerk is mogelijk.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Balken:

1000 mm
500 mm
470 mm
vuren
drukgeïmpregneerd
70 x 70 mm

L 1000 x B 500 x H 600 mm
L 1000 x B 1000 x H 470 mm
L 1000 x B 1000 x H 600 mm
L 1470 x B 500 x H 470 mm
L 1470 x B 500 x H 600 mm

ZITBANK 1,6 M #P636
Deze zitbank is speciaal ontworpen als verbinding tussen
twee bloembakken. Voorbijgangers kunnen zo in een
heerlijke geur van verse bloemen een moment van rust
inlassen.
Lengte:

2x #P631 + #P636

1600 mm

#P630

#P631

#P632

#P633

#P634

#P635

BLOEMBAK IN BALKJES ZESHOEK #P640
800 mm
690 mm
50 mm
vuren
drukgeïmpregneerd
70 x 70 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Balken:

#P641
#P642
#P643
#P640

#P641

#P642

L 800 x B 690 x H 630 mm
L 1000 x B 870 x H 500 mm
L 1000 x B 870 x H 630 mm

#P643

BLOEMBAKKEN IN BALKJES
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BLOEMBAK IN BALKJES +
ZITBANK(EN) #P631A
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Balken:

#P631A

#P633B

1000 mm
940 mm
630 mm
vuren
drukgeïmpregneerd
70 x 70 mm

#P631B

#P635A

#P633A

#P635B

#P631B
#P633A
#P633B
#P635A
#P635B

L 1000 x B 1380 x H 630 mm
L 1000 x B 1430 x H 630 mm
L 1000 x B 1880 x H 630 mm
L 1470 x B 940 x H 630 mm
L 1470 x B 1380 x H 630 mm

RONDE BLOEMBAK
#H652X
Een bloembak gebouwd uit verticale planken in tropisch
hardhout (klasse 1 à 2) of in drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen, bovenaan afgeschuind. Binnenin is een
bekleding in kunststof voorzien. Het ronde model wordt
binnenin afgewerkt met hardhout. De staanders en
liggers zijn steeds in rood Noors grenen.
1040 mm
500 mm
tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm

Diameter:
Hoogte:
Houtsoort:

Planken:

#H652Y

L 1040 mm x H 700 mm

#P652A

L 1040 x H 500 mm

#P652B

L 1040 x H 700 mm

Houtsoort:
Planken:
#H652X

#P652A

#H652Y

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 145 mm

#P652B

BLOEMBAKKEN MET VERTICALE PLANKEN
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BLOEMBAK MET
VERTICALE PLANKEN
#H650
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:

Planken:

970 mm
450 mm
500 mm
tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm

#H651
#H653
#H654
#H655
#H656

L 970 x B 450 x H 700 mm
L 970 x B 970 x H 500 mm
L 970 x B 970 x H 700 mm
L 1490 x B 580 x H 500 mm
L 1490 x B 580 x H 700 mm

MET 1 ZITBANK #H657
Afmeting:
Planken:
Planken zitbank:

L 1490 x B 1010 x H 700 mm
35 x 145 mm
28 x 95 mm

#H650

#H651

#H653

#H654

#H655

#H656

#H657

#H658

MET 2 ZITBANKEN #H658
Afmeting:

L 1490 x B 1430 x H 700 mm

BLOEMBAK MET
VERTICALE PLANKEN
#P650
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

970 mm
520 mm
500 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 145 mm

#P651
#P653
#P654
#P655
#P656

L 970 x B 520 x H 700 mm
L 970 x B 970 x H 500 mm
L 970 x B 970 x H 700 mm
L 1570 x B 670 x H 500 mm
L 1570 x B 670 x H 700 mm

MET 1 ZITBANK #P657
Afmeting:
Planken:
Planken zitbank:

L 1570 x B 1090 x H 700 mm
35 x 120 mm
35 x 95 mm
#P650

#P651

#P653

#P654

#P655

#P656

#P657

#P658

MET 2 ZITBANKEN #P658
Afmeting:

L 1570 x B 1520 x H 700 mm

BLOEMBAKKEN MET VERTICALE PLANKEN
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BLOEMBAK MET KADER
#P670
Een volledig verlijmde bloembak bestaande uit planken
met tand en groef. De poten en liggers zijn met pen- en
gat aan elkaar verbonden. Binnenin is een kunststof
bekleding. Eveneens decoratief voor binnen.
500 mm
500 mm
550 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
16 x 95 mm en 45 x 70 mm
70 x 70 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

#P671
#P672
#P673
#P670

#P671

#P672

#P6734

L 500 x B 500 x H 700 mm
L 1000 x B 500 x H 550 mm
L 1000 x B 500 x H 700 mm

BLOEMBAK ORANGERIE
#P660
Een prestigieuse bloembak met pen- en gatverbinding
uit eikenhout. Bevestiging met houtbouten en
houtschroeven. Binnenbekleding in kunststof. Ook zeer
decoratief voor binnenruimtes.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

770 mm
770 mm
890 mm
eik eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
28 x 95 mm
70 x 70 mm

#P660

BLOEMBAKKEN MET KADER
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QUADRO #P680
Moderne bloembak met strakke look. Bevestiging met
roestvrijstalen schroeven. Staanders steeds in grenen.
Maatwerk is mogelijk.
500 mm
500 mm
480 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
35 x 95 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

#P680

#P684

#P681

#P685

#P682

#P686

#P683

#P687

#P681
#P682
#P683
#P684
#P685
#P686
#P687

L 500 x B 500 x H 670 mm
L 500 x B 1000 x H 480 mm
L 500 x B 1000 x H 670 mm
L 1000 x B 1000 x H 480 mm
L 1000 x B 1000 x H 670 mm
L 500 x B 1500 x H 480 mm
L 500 x B 1500 x H 670 mm

QUADRO #H680
500 mm
500 mm
480 mm
tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
28 x 95 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:

Planken:

#H680

#H684

#H681

#H685

#H682

#H686

#H683

#H687

#H681
#H682
#H683
#H684
#H685
#H686
#H687

L 500 x B 500 x H 670 mm
L 500 x B 1000 x H 480 mm
L 500 x B 1000 x H 670 mm
L 1000 x B 1000 x H 480 mm
L 1000 x B 1000 x H 670 mm
L 500 x B 1500 x H 480 mm
L 500 x B 1500 x H 670 mm

QUADRO BLOEMBAKKEN
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LATTENBLOEMBAK #H600
Hippe en trendy bloembak in smalle latten.
Andere afmetingen zijn mogelijk op bestelling.
Binnenbekleding in hardhout.
500 mm
500 mm
460 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 35 mm

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:

op aanvraag ook beschikbaar in drukgeïmpregneerd grenen

#H600

#H604

#H601

#H605

#H602

#H606

#H603

#H607

#H601
#H602
#H603
#H604
#H605
#H606
#H607

L 500 x B 500 x H 640 mm
L 1000 x B 500 x H 460 mm
L 1000 x B 500 x H 640 mm
L 1000 x B 1000 x H 460 mm
L 1000 x B 1000 x H 640 mm
L 1500 x B 500 x H 460 mm
L 1500 x B 500 x H 640 mm

BLOEMENZUIL #H675
Zeer strakke en onverwoestbare bloembak in padouk.
Er is een verhoogde bodem bij 780 en 1003 mm.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Ander materiaal:
Planken:

400 mm
400 mm
530 mm
padouk
duurzaamheidsklasse 1
22 x 145 mm

op aanvraag ook beschikbaar in drukgeïmpregneerd grenen

#H676
#H677

#H675

#H676

L 400 x B 400 x H 780 mm
L 400 x B 400 x H 1030 mm

#H677

BLOEMENZUILEN

83

MOESTUINBAK
LAAG #M100
Ideaal voor scholen, zorgverblijven, rusthuizen, ...
Voor het kweken van groenten en kruiden.
Geleverd in bouwpakket.
Leerzaam en leuk - voor jong en oud.
L 1200 x B 1200 x H 380mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 95 mm

Afmeting:
Houtsoort:
Planken:

#M200
Houtsoort:

Planken:

tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
22 x 95 mm
#M100

#M200

MOESTUINBAK
HOOG #M101
L 1200 x B 1200 x H 800mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 95 mm
70 x 70 mm

Afmeting:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

#M201
Houtsoort:

Planken:
Staanders:

tropisch hardhout
eenmaal ingestreken
met een houtbeschermmiddel
duurzaamheidsklasse 1 à 2
22 x 95 mm
57 x 57 mm
#M101

#M201

MOESTUINBAKKEN
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INFORMATIEBORDEN
Een informatiebord moet in de eerste plaats functioneel zijn en passen in
een natuurlijke omgeving. De Houtland infoborden beantwoorden aan deze eisen.
De duurzame behandeling van het hout zorgt voor een jarenlange levensduur.

INFORMATIEBORDEN

#P000

88

#P010

88

#P020

89

#L000

90

#L001

90

#L010

91

#L011

91

#L012

91

#L013

91
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RIVIERA MET DAK #P000

RIVIERA #P010

Een uithangbord met of zonder houten dakbedekking.
Ideaal om te plaatsen bij openbare groenvoorzieningen
en natuurgebieden. Kan vooraan en/of achteraan voorzien
worden van een doorzichtig frontpaneel met scharnier
en slot. Het aanplakbord bestaat uit een watervaste
betonplexplaat.

Lengte:
Breedte:
Hoogte:

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

1800 mm
190 mm
1890 mm

2000 mm
670 mm
2230 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 70 mm
70 x 70 mm

FRONTPANEEL #P001
Materiaal:

polycarbonaat met houten kader
scharnieren + slot + sleutel

#P000

#P010

HARDTREE #P020
Een infobord in tropisch hardhout met aanplakbord in
watervaste betonplexplaat. Beschikbaar in verschillende
afmetingen. Kan vooraan en/of achteraan voorzien
worden van een doorzichtig frontpaneel met scharnieren
en slot.
Lengte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

1180 mm
2000 mm
tropisch hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
35 x 120 mm
90 x 90 mm

Maatwerk mogelijk tot 1200 x 1900 mm aanplakruimte

FRONTPANEEL #P021
Materiaal:

polycarbonaat met houten kader
scharnieren + slot + sleutel

#P020

INFORMATIEBORDEN
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FOREST - SMAL #L000

FRONTPANEEL

Een informatiebord met of zonder dak, kan mits
supplement voor- en:of achteraan voorzien worden
van een scharnierend frontpaneel met houten kader om
affiches te beschermen. De zijpanelen van het bord L011
kunnen mit supplement eveneens voor - en/of achteraan
voorzien worden van een scharnierend paneel met slot,
wat ideaal is voor tijdelijke affiches. Het dak is naar keuze
in hout of in polycarbonaat. De palen worden in de grond
bevestigd met gegalvaniseerde betonijzers.

Breedte rand:
Materiaal:

Lengte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

1100 mm
2400 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 70 mm
120 x 120 mm

70 mm
polycarbonaat met houten kader
scharnieren + slot + sleutel

VOOR FOREST SMAL #F001
VOOR FOREST
MEDIUM EN LARGE

#F002

VOOR ZIJPANELEN #F003

FOREST - MEDIUM #L001
Lengte:
Hoogte:

2300 mm
2400 mm

#L000 + #F001

#L001 + #F002

#L010

#L011

#L012 + #F002

#L013 + #F002 + 2 x #F003

FORESTPOLYCARBONAAT DAK
M #L010 L 3730 x B 1050x H 2810 mm
L #L011 L 3730 x B 1050x H 2810 mm

FOREST-HOUTEN DAK
M #L012 L 3730 x B 1050x H 2810 mm
L #L013 L 3730 x B 1050x H 2810 mm

INFORMATIEBORDEN
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ONTMOETINGSPLAATS VOOR
HET PARK
De houten kiosk is een schaduwrijke rustplaats voor ouderen of
een schuilplaats bij regenweer. De lummelhoek is een trekpleister
voor jongeren. Voor elk wat wils dankzij Houtland.

ONTMOETINGSPLAATS VOOR HET PARK

#G100

94

#G101

94

#P350

95

#P351

95
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#G100

PRIEEL #G100
Een achthoekig prieel met voorgemonteerde plankenvloer.
Dakbedekking in cederhout, voorgemonteerd met
roestvrijstalen nieten. Balustrade met zwarte metalen
stijlen in bouwpakket. Een zevendelige zitbank kan als
supplement ingebouwd worden. Een stijlvolle schuilhoek
voor elk park.
Diameter vloer:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Planken:
Staanders:

2800 mm
2930 mm
3100 mm
rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
22 x 120 mm en 45 x 70 mm
90 x 90 mm

ZEVENDELIGE ZITBANK
#G101
tekst

LUMMELHOEK #P350

MET SCHERM #P351

Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jongeren met
originele banken waarop tieners niet alleen kunnen zitten,
maar ook op klimmen, hangen, rekoefeningen doen, enz.
Door de 'open' vormgeving hebben ze een brede kijk op
wat rondom hen gebeurt. Het geheel kan echter ook langs
één zijde afgesloten worden met een scherm (#P351)
Door de keuze voor hout past deze gezellige zithoek in
elke natuurlijke omgeving.

Lengte:
Breedte:
Hoogte:

Afmeting:
Houtsoort:

Ander materiaal:

#P350

3050 mm
3000 mm
2900 mm

L 2900 X B 2900 X H 2900 mm
lariks; rondhout buiten de kern
gezaagd Ø 120 mm; planken 22 mm
ingestreken met een		
houtbeschermmiddel
dak en tafeltje in polyethyleen
metalen voetsteunen voor in
de grond

#P351

ONTMOETINGSPLAATS VOOR HET PARK
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HONDENTOILET

Voor een stad waar de hond thuishoort! De aanwezigheid van honden in de stad brengt problemen
met zich mee, zoals uitwerpselen op de stoep en op openbare plaatsen. De verplichting voor
het baasje om de hondenpoep zelf op te ruimen biedt lang geen oplossing. Is onze burgerzin groot
genoeg ? Bejaarden hebben soms moeite met het bukken en daarmee is het probleem van de vuile
lantaarnpaal nog niet opgelost. Door het inrichten van specifieke zones voor de hondenbehoeften
wordt dit probleem alvast (gedeeltelijk) opgelost. De ondergrond is idealiter: dolomiet of kalk.
De urine wordt hierdoor gabsorbeerd en geneutraliseerd. Een signalisatiebord is standaard inbegrepen.

HONDENTOILET

#H200

99

#H300

99

#H400

99

HONDENTOILET
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HONDENTOILET H200
Oppervlakte:
Houtsoort:
90 gefreesde palen
2 gefreesde palen
2 gefreesde palen
5 gefreesde palen
1 gefreesde paal

10 m2
rood Noors grenen: Ø 120 mm
drukgeïmpregneerd
H 1000 mm
H 1200 mm
H 1600 mm
H 2000 mm
H 2000 mm (Ø 160 mm)

AANBOUWZITBANK H300
Lengte:

1200 mm

SIGNALISATIEBORD H400
Afmeting:
Materiaal:

400 x 400 mm
aluminium;
vandalisme- en UV -bestendig

#H300

#H200

HONDENTOILET
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FIETSNIETJES

Fietsnietjes, waartegen allerlei soorten fietsen geplaatst kunnen worden,
zijn bijzonder populair en zorgen voor orde en veiligheid in elke stad.

FIETSNIETJES

#P906

102

#P901

103

#P904

103

FIETSNIETJES
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FIETSBOOG #P906
De fietsboog in roest metaal is ideaal in combinatie met
de bank Salou en de vuilbak Ralupo. Kan aan de grond
bevestigd worden met behulp van keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Materiaal:

#P906

760 mm
45 mm
620 mm
roest metaal

FIETSNIETJE HOUT #P901
Fietnsietje in hardhout. Deze stevige maar eenvoudige
constructie is makkelijk te bevestigen met beton
in de grond.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Houtsoort:
Staanders:

900 mm
90 mm
1000 mm
tropisch hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2
90 X 90 mm

#P901

FIETSNIETJE METAAL #P904
Het fietsnietje in gegalvaniseerd metaal is uiterst stevig
en licht hanteerbaar. Kan aan de grond bevestigd worden
met behulp van keiltapbouten.
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Materiaal:

750 mm
90 mm
730 mm
gegalvaniseerd metaal

#P904

FIETSNIETJES
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AFBAKENINGSPALEN

In elke gemeente of openbare plaats zorgen afbakeningspalen voor een veilige verkeerssituatie.
Opnieuw oogt hout niet enkel natuurlijk en mooi maar is ook voordelig en sterk.

AFBAKENINGSPALEN

#P910

106

#P911

106

#P914

106

#P915

106

#P912

106

#P913

106

#P916

106

#P917

106

#P905

106

#P907

106

#P922
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AFBAKENINGSPALEN
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HOUTEN AFBAKENINGSPALEN
Alle afbakeningspalen zijn vierzijdig geschaafd en voorzien van een diamantkop.
De meeste palen zijn buiten de kern gezaagd en de aanwezigheid van barsten is bijgevolg minimaal.
Rood Noors grenen - drukgeïmpregneerd
2

3

1

#P910

#P911

#P914

#P915

#P912

L 120 x B 120 mm

#P913

#P916

L 140 x B 140 mm

#P917
Wegneembaar #P907

Azobé - onbehandeld - duurzaamheidsklasse 1

#P905

#P907

L 140 x B 140 mm

Aluminium reflector #P903

METALEN
AFBAKENINGSPAAL
Afbakeningspaal in verzinkt staal met roestvrij
stalen ring bovenaan. De paal dient in de grond
gebetonneerd te worden.
Diameter:

95 mm

Behandeling: deze paal is voorzien van een epoxy
primer en werd gepoedercoat met een polyester verf.
Op aanvraag is er ook een wegneembaar
alternatief te verkrijgen.

Metaal

#P922

AFBAKENINGSPALEN
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SIGNALISATIEPALEN

Deze modellen zijn ideaal als bewegwijzering voor een mountainbike- of fitnessparcours
of voor een uitgestippelde wandelweg of fietsroute.

SIGNALISATIEPALEN

#P920

111

#P930

111

#P921

111

#P925

111

#P926

111

SIGNALISATIEPALEN
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SIGNALISATIEPALEN
AFGESCHUIND + ROND
Houtsoort:
Diameter:
Lengte:

lariks / rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
120 mm
1200 mm en 1400 mm

#P920

#P921

#P925

#P926

AFGESCHUIND + VIERKANT
Houtsoort:
Afmeting:
Lengte:

lariks / rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
120 x 120 mm
1200 mm en 1400 mm

MET SPITSE PUNT
Houtsoort:
Afmeting:
Lengte:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
45 x 195 mm
1500 mm
#P930

SIGNALISATIEPALEN
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RONDHOUT

Houtland is de specialist van palen in rond- of vierkant hout, in hardhout of drukgeïmpregneerd naaldhout.
Diverse lengtes en diktes zijn steeds in voorraad.

RONDHOUT

VUREN

114

KASTANJE

114

ROBINIA

115
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VUREN PALEN
Houtsoort:

Diameter:
Lengte:

Diameter:
Lengte:

Diameter:
Lengte:
Diameter:
Lengte:

vuren - drukgëimpregneerd
ontschorst - gepunt
gemeten op het dikste punt
70 mm
1200 mm
#6127
1400 mm
#6147
1600 mm
#6167
1800 mm
#6187
2500 mm
#6257
80 mm
1600 mm
#6168
1800 mm
#6188
2000 mm
#6208
2500 mm
#6258
3000 mm
#6308
90 mm
1800 mm
#6189
2000 mm
#6209
100 mm
2000 mm
#6201
2500 mm
#6251

KASTANJE PALEN
Houtsoort:

Diameter:
Lengte:

kastanje - onbehandeld 			
duurzaamheidsklasse 2
ontschorst en gepunt
gemeten op het dikste punt
80 mm
1200 mm
#0129
1800 mm
#0180
2000 mm
#0200
2500 mm
#0250

BOOMBINDSELS
ZWAAR #7002
Materiaal:

kunststof

25 x 630 mm

GLADDE ROBINIA PALEN
Deze mooie robinia palen hebben hun oorspronkelijke
vorm behouden en zijn beschikbaar in verschillende
lengtes en diktes. Ideaal om te gebruiken als decoratie
of om te verwerken in een speelterrein.

Houtsoort:

Diameter:

robinia geschuurd en spintvrij
onbehandeld - duurzaamheidsklasse 1 à 2
ongepunt
80 - 100 mm
#6080
100 - 120 mm #6100
120 - 140 mm #6120
140 - 160 mm #6140
160 - 180 mm #6160
180 - 200 mm #6180

De gefreesde palen vindt u terug op pagina 133.

RONDHOUT

115

BIELZEN
[CATEGORIE]

Bielzen worden gebruikt om wandelpaden af te scheiden van grasperken,
om trappen te maken op hellingen in bos en park of om hoogteverschillen op te
vangen in stadsparken.
[BeschrijvingEveneens
categorie]ideaal als afboording van een petanqueplein.

BIELZEN

EIK

121

DEN

121

BIELZEN

117

EIKENHOUTEN BIELZEN
Houtsoort:
Afmetingen:

eik - drukgeïmpregneerd
volledige platte zijde onderaan
L 2600 x B 200 x H 100 mm
L 1800 x B 200 x H 100 mm
L 1200 x B 200 x H 100 mm
L 900 x B 200 x H 100 mm
L 600 x B 200 x H 100 mm

#8260
#8180
#8120
#8090
#8060

DENNENHOUTEN BIELZEN
Houtsoort:
Afmetingen:

vuren - drukgeïmpregneerd
rond gefreesd met 2 bezaagde kanten
L 1800 x B 140 x H 110 mm
#8200
L 2500 x B 140 x H 110 mm
#8250

BIELZEN
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OMHEININGEN
VOOR PARK,
BOS, DUIN EN
SPEELTERREIN

Bij Houtland vindt u diverse soorten omheiningen, zowel
voor parken, bossen, duinen als voor scholen en speelterreinen.

OMHEININGEN VOOR PARK, BOS, DUIN EN SPEELTERREIN

KASTANJE

122

KASTANJE

123

KASTANJE

123

POST & RAIL

124

ROBINIA

125

ROBINIA

125

CORRAL

126

GREENLINE

127

EVERGREEN

128

PRAIRIE

129

ESTATE

130

SOMERSET

131

SLAGBOOM

132

OMHEININGEN VOOR PARK, BOS, DUIN EN SPEELTERREIN
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KASTANJEHOUTEN
OMHEININGEN

KASTANJE
PALEN

Een omheining gemaakt uit blanke kastanjehouten
latten, verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad.
Kastanjehout is onbehandeld zeer duurzaam. Bijzonder
geschikt in een natuurlijke omgeving.

Ideaal als steunpaal voor een kastanje omheining.

kastanje onbehandeld
5000 mm
600 mm - 2 draden
#0060
1100 mm - 2 draden
#0110
1200 mm - 3 draden
#0120
1400 mm - 3 draden
#0140
1800 mm - 3 draden
#0189
Afstand tussen de latjes:
Bij 600 mm: 75 à 80 mm
Bij 1100 mm: 75 à 80 mm
Bij 1200 mm: ±50 à 55 mm
Bij 1400 mm: 75 à 80 mm
Bij 1800 mm: 75 à 80 mm
Houtsoort:
Lengte:
Hoogte:

HALFROND
Houtsoort:
Diameter:
Lengte:

kastanje - onbehandeld - halfrond - gepunt
90 mm
1700 mm
#0170
2100 mm
#0210

ROND
Houtsoort:
Diameter:
Lengte:

kastanje - onbehandeld - rond - gepunt
80 mm
1200 mm
#0129
1800 mm
#0180
2000 mm
#0200
2500 mm
#0250

KASTANJEHOUTEN
POORTEN
Onze kastanje poorten passen perfect bij de kastanje
omheiningen en zijn inclusief hang- en sluitwerk.
Houtsoort:

kastanje onbehandeld

Hoogte:
Breedte:

600 mm
1000 mm
3000 mm

#P750A
#P750B

1100 mm
1000 mm
3000 mm

#P750C
#P750D

Hoogte:
Breedte:

1200 mm
1000 mm
3000 mm

#P750E
#P750F

Hoogte:
Breedte:

1400 mm
1000 mm
3000 mm

#P750G
#P750H

Hoogte:
Breedte:

1800 mm
1000 mm
3000 mm

#P750I
#P750J

Hoogte:
Breedte:

POORTPALEN EIK
Onze poortpalen zijn uitgesorteerd en zoveel mogelijk
kernvrij gezaagd. Met diamantkop.
Houtsoort:

eik onbehandeld

Dikte:
Lengte:

100 x 100 mm
2000 mm

#9120

Dikte:
Lengte:

120 x 120 mm
2100 mm
2700 mm

#9221
#9227

Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm
2700 mm

#9421
#9427

OMHEININGEN VOOR PARK, BOS, DUIN EN SPEELTERREIN

123

OMHEINING POST & RAIL
Een typische Engelse omheining met liggers in gekliefd
kastanje hout. De palen zijn in robinia, rechthoekig
gezaaagd en voorzien van 2 of 3 uitsparingen voor
de horizontale liggers. Robinia is nog duurzamer dan
kastanje.
Houtsoort:
Dikte paal:

robina en kastanje
onbehandeld
100 x 150 mm

POST & RAIL PAAL #7210
Lengte:

2100 mm, 2 x doorboord

POST & RAIL PAAL #7255
Lengte:

2500 mm, 3 x doorboord

POST & RAIL LIGGER #7290
Lengte:

2900 mm

ROBINIA POORTEN

ROBINIA POORTPAAL

Een natuurlijk poortje uit geschuurde robinia palen,
inclusief speciale sluiting met hendel.

Ronde ontschorste paal met zijn oorspronkelijke
kromming.

Houtsoort:
Hoogte:
Breedte:

robinia onbehandeld
1000 mm
1000 mm
#P756A
3000 mm
#P756B

Houtsoort:

Diameter:
Lengte:

robinia onbehandeld
duurzaamheidsklasse 1 à 2
geschuurd en spintvrij
100 - 120 mm
1800 mm
#6100

OMHEININGEN VOOR PARK, BOS, DUIN EN SPEELTERREIN
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OMHEINING CORRAL
Een omheining in rond gefreesde palen met ingewerkte
liggers. Ideaal voor speelterreinen, als een sluis op een
fiets of wandelweg, of als een wegversperring aan de
ingang van een bos.
Houtsoort:
Diameter:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
140 mm

CORRAL PAAL #7204
Lengte:

2000 mm, 2 x doorboord

CORRAL PAAL #7254
Lengte:

2500 mm, 3 x doorboord

CORRAL LIGGER
Diameter:
Lengte:

80 mm
2000 mm
2500 mm

#7208
#7258

CORRAL
EINDPAAL/HOEKPAAL
Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm, 2 x doorboord
2500 mm, 3 x doorboord

De omheining werd achteraf wit geverfd.

OMHEINING GREENLINE
Een omheining in vierkante palen met diamantkop
en ingewerkte horizontale liggers.
Houtsoort:
Dikte:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
120 x 120 mm

GREENLINE
EINDPAAL/HOEKPAAL
Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm, 2 x doorboord #7421
2500 mm, 3 x doorboord #7425

GREENLINE PAAL #7921
Lengte:

2100 mm, 2 x doorboord

GREENLINE PAAL #7925
Lengte:

2500 mm, 3 x doorboord

GREENLINE LIGGER
Dikte:
Lengte:

45 x 95 mm
4200 mm
4800 mm

#7420
#7480

HOUTDRAADSCHROEF
GREENLINE 7 x 70 mm
Ook verkrijgbaar in hardhout op bestelling
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OMHEINING EVERGREEN
Een omheining in vierkante palen met diamantkop en
ingewerkte ronde liggers.
Houtsoort:
Dikte:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
120 x 120 mm

EVERGREEN PAAL #7221
Lengte:

2100 mm, 2 x doorboord

EVERGREEN PAAL #7222
Lengte:

2500 mm, 3 x doorboord

EVERGREEN LIGGER
Diameter:
Lengte:

80 mm
2000 mm
2500 mm

#7208
#7258

EVERGREEN
EINDPAAL/HOEKPAAL
Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm, 2 x doorboord #7258
2500 mm, 3 x doorboord #7425

OMHEINING PRAIRIE
Een omheining in vierkante palen met diamantkop en
horizontale liggers bevestigd met houtdraadschroeven.
Houtsoort:
Dikte:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd
120 x 120 mm

PRAIRIE PAAL #7213
Lengte:

2100 mm

PRAIRIE PAAL #7253
Lengte:

2500 mm

PRAIRIE LIGGER
Dikte:
Lengte:

45 x 95 mm
4200 mm
4800 mm

#7420
#7480

HOUTDRAADSCHROEF
PRAIRIE 8 x 100 mm
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foto van Estate #P741B

LAND- EN KLAPHEKKENS
Deze landpoorten met pen- en gatverbinding passen in
elke natuurlijke omgeving. Het smalle doorlooppoortje kan
ook dienen als klaphek voor graslanden.
Houtsoort:

drukgeïmpregneerd rood Noors grenen

Sluiting:

veergrendel bij enkele poort

ESTATE - ENKEL
125/110 x 120

145/110 x 300

#P741A

#P741B

ESTATE - DUBBEL

145/110 x 420

#P741C

SOMERSET - ENKEL
valbeugel bij dubbele poort

120 x 120

120 x 300

#P740A

#P740B

SOMERSET - DUBBEL
#P740C

120 x 420

foto van Somerset #P740B

POORTPAAL DEN

POORTPAAL EIK

Onze poortpalen zijn uitgesorteerd en zoveel mogelijk
kernvrij gezaagd. Met diamantkop.

Houtsoort:

eik onbehandeld

Dikte:
Lengte:

100 x 100 mm
2000 mm

#9120

Dikte:
Lengte:

120 x 120 mm
2100 mm

#9221

Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm

#9421

Houtsoort:

rood Noors grenen
drukgeïmpregneerd

Dikte:
Lengte:

120 x 120 mm
1700 mm
2100 mm

Dikte:
Lengte:

140 x 140 mm
2100 mm

#4217
#4221

#4421

foto van Somerset enkel #P740A
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SLAGBOMEN
EN VERSPERRINGEN
Het afsluiten van wandelpaden in bossen en
natuurgebieden gebeurt vaak met slagbomen.
De staanders en liggers zijn leverbaar op bestelling
in diverse houtsoorten, zoals douglas, eik en grenen.
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

GEFREESD
HALFRONDHOUT

GEFREESD RONDHOUT
Geschaafde palen met een gelijke diameter over
de hele lengte. Ideaal voor afboordingen,
hondentoiletten, afsluitingen en leibomen.

Niet gekruind tenzij anders vermeld

Houtsoort:

vuren – drukgeïmpregneerd – ongepunt – 1 x gekruind

Diameter:
Lengte:

60 mm (gepunt)
600 mm
#7066
1200 mm
#7126
1600 mm
#7166
1800 mm
#7186
2000 mm
#7206
2500 mm
#7256
80 mm
2000 mm
#7208
2500 mm
#7258
90 mm
800 mm
#7089
100 mm
600 mm
#7060
800 mm
#7080
1000 mm
#7100
1200 mm
#7120
1400 mm
#7140
1600 mm
#7160
2000 mm
#7200

Diameter:
Lengte:
Diameter:
Lengte:
Diameter:
Lengte:

Diameter:
Lengte:

Diameter:
Lengte:

2500 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
120 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
140 mm
1000 mm
4000 mm

#7250
#7300
#7400
#7450
#7500

5000 mm

#7504

#7062
#7082
#7102
#7122
#7142
#7162
#7302
#7352
#7402

Diameter:
Lengte:

70 mm
2500 mm

#6725

Diameter:
Lengte:

80 mm
1000 mm

#6810

Diameter:
Lengte:

90 mm
2000 mm
2500 mm
(2x gekruind)
3000 mm

#6920
#6925
#6930

#7104
#7402
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HOUTSOORTEN
DRUKGEIMPREGNEERD GRENEN EN VUREN
Rood Noors grenen en vuren worden preventief onder druk behandeld in een autoclaaf, waardoor een
lichtgroene kleur bekomen wordt die na verloop van tijd vergrijst. Aangenomen wordt dat een levensduur
van meer dan 10 jaar bij drukgeïmpregneerd hout haalbaar moet zijn, mits het onbeschadigd blijft.

PADOUK
Een edele, uiterst duurzame houtsoort (klasse I). Bij levering rood van kleur; na enkele maanden wordt het hout
echter mooi grijs van kleur. Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies waaraan
hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid gesteld worden.

ANDERE HARDHOUT SOORTEN (OKAN, ITAUBA, GUARIUBA, …)
Afhankelijk van de beschikbaarheid worden ook andere houtsoorten gebruikt met een duurzaamheidsklasse 1 à 2,
zoals okan, itauba, guariuba, ... Deze sterke houtsoorten, ideaal voor buitentoepassingen, worden eerst gedroogd
en pas daarna geschaafd om vervormingen te voorkomen.

KASTANJE
Een duurzame loofhoutsoort (klasse II) die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten en omheiningen een natuurlijke uitstraling hebben.

ROBINIA
Robinia wordt als rondhout gebruikt omwille van zijn natuurlijke kromming. Het spinthout wordt machinaal
verwijderd en glad geschuurd. Robinia is zeer mooi van structuur en staat bekend als de duurzaamste Europese
houtsoort (klasse I à II).

EIK
Een zeer sterke en vrij stabiele houtsoort die uitsluitend gebruikt wordt voor poortpalen.
Eik (duurzaamheidsklasse II) is één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
Het is een loofboom; barsten of knopen zijn dan ook normaal.

AZOBÉ
Duurzaamheidsklasse I. Een uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen. Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte
dwarsscheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit. Vergrijst zoals padouk.

WAAROM KIEZEN
VOOR HOUTLAND?

DROGEN EN SCHAVEN
Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken. Dit vermijdt kromtrekken
en zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie. Houtland schaaft het hout volledig zelf:
alles gebeurt volautomatisch en computergestuurd. Zo wordt de maatvoering en kwaliteit gegarandeerd.

MODERN MACHINEPARK
Volautomatisch gestuurde machines en een moderne productie-eenheid staan garant voor een efficiënte en
professionele werkwijze.

HOUTLAND, AANDACHT VOOR KWALITEIT
Uitgeselecteerde houtsoorten en geschoolde ambachtslui zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking.
Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

DRUKIMPREGNATIE
Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt
een houtbeschermmiddel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt.
Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.
Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn,
mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang;
boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.
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Naast parkmeubilair is
Houtland eveneens gekend
voor zijn tuinhout en zijn uiterst
kwaliteitsvolle tuinpoorten
in verschillende houtsoorten.
Meer info is terug te vinden
op www.houtland.be.

uw dealer:

Houtland® is een geregistreerd handelsmerk. Alle tekeningen en foto’s zijn copyright Valcke. Door het voortdurend streven naar verbetering
behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud.
De meeste opgegeven houtmaten zijn in natte toestand. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

foto: voorbeeld van realisatie maatwerk informatieborden

Het parkmeubilair van
Houtland is eveneens online te
bestellen op www.parkhop.be.
Deze is speciaal ontworpen voor
steden en gemeenten en is niet
geschikt voor particulier gebruik.
Alle nieuwigheden zijn hierop
tevens terug te vinden, alsook
speciale acties.

