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Algemeen

NIEUW

Noviteiten

Flora-lijn

“De Flora-lijn is een prachtige aanwinst in elke
tuin. De afzonderlijke producten uit de serie
staan natuurlijk prachtig in de tuin, maar passen
ook perfect bij elkaar."

De krachtige uitstraling van massief hout
gecombineerd met zwart gecoat staal zorgen
voor een eigentijds en modern gevoel in de
tuin.

Een beetje extra
sfeer.
Breng sfeer in de zithoek van je
tuin met de Flora sfeerlamp. Zo
heb je ook 's avonds nog een
gezellig aanblik in de tuin.

Flora
lamp

47
Flora
bloembak

Hillhout bestaat 50 jaar. Reden voor
een klein tuinfeestje. We vieren het
met een nieuwe lijn. De Flora-lijn.
04

Flora
speelhuisje
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Algemeen

Gemaakt voor
Momenten
Jouw tuin is een plek waar
herinneringen ontstaan.
Waar verhalen geschreven
en gedeeld worden. Een plek
van mooie momenten.

"Wij willen jou van deze momenten laten
genieten. Jouw droomtuin bereikbaar maken."

Of die zomermiddag: een volgedekte tafel, kleintjes die
dolenthousiast rondrennen en je dan de tijd even stilzet om te
genieten van wat er zich voor je ogen afspeelt.
Het zijn de speciale momenten die je bijblijven. Momenten waar,
als je eraan terug denkt, je weer dat geluk voelt. Of waar je vol
enthousiasme naar uitkijkt.
Wij willen jou van deze momenten laten genieten.
Jouw droomtuin bereikbaar maken.

Jouw tuin...
Jouw eigen
stukje wereld.
En tegelijkertijd ook zoveel meer.

Weet je nog? Die ene keer…

Dus we luisteren, we sparren, we ontdekken en we maken.
We creëren de nieuwste trends en doen er alles aan om onze

Nog met de sleutels in de hand, vol trots kijkend

producten nét wat smaakvoller en slimmer te maken.

naar jullie eerste eigen huis? Die avond, dat je
juichend en schreeuwend met al je vrienden die
fantastische finale gekeken hebt? Waarop je
hoorde dat je je eerste kleindochter zou krijgen?

Zo werken wij al 50 jaar samen
aan de mooiste Momenten.

Grote momenten.
In 1970 gestart als eenmansbedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een
Maar ook dat kopje koffie op zondagochtend,

internationale onderneming van formaat. Een merk om trots op te

terwijl de rest nog ligt te slapen.

zijn met een breed assortiment. En toch zit het verschil hem vaak in
de kleine dingen, maar juist daar worden wij zo enthousiast van.
Elke dag opnieuw.
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Algemeen

Gemaakt voor
momenten,
gemaakt om trots
op te zijn
Alweer tien jaar werk ik bij Hillhout. Elk ontwerp dat ik maak begint bij de
kern: mensen en hun wensen.
Hoe helpt dit ontwerp om van jouw tuin een thuis te maken? Hoe maak ik het ontwerp
naast praktisch en duurzaam vooral ook iets waar jij trots op bent? Want dat wil je laten
zien, delen met je familie en vrienden. Juist dan ontstaan die momenten waar je nog
lang op terugkijkt en van geniet.
Dát is waarom ik mijn werk met zoveel plezier en passie doe: dat mensen trots zijn op
het Hillhout ontwerp dat in hun tuin staat, en daarvan genieten. Alleen, of met elkaar.
Voor de mooie momenten in je leven.
Margreet Stuurwold
Designer Hillhout

Gemaakt voor Momenten
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Algemeen

Hillhout staat voor kwalitatieve
tuinhout producten met een mooi
uiterlijk en een nette afwerking.
Dus als er op of bij een product het
Hillhout logo staat, dan weet je zeker
dat je te maken hebt met een product
van topkwaliteit met een unieke
vormgeving.
Oogstrelende kwaliteit voor een lang
en mooi tuinleven.

Tuinhout

Tuinhout

Jouw tuin,
jouw wereld
Voor een mooie en sfeervolle tuin is het van belang dat je een
goede en solide basis hebt. Van daaruit kun je de inrichting en
aankleding verder uitwerken.
Met de tuinschermen van Hillhout creëer je een fraaie omheining
van jouw tuin. De vormgeving van onze schermen geeft een
prachtige en onderscheidende afscheiding waar je jarenlang van
geniet. Privacy gegarandeerd!
Maar misschien wil je juist wat variatie. Dan zijn trellisschermen
of shutters meer iets voor jou. Je kunt deze vaak uitstekend
combineren met de schermen.
Voor de aankleding van je tuin kun je uiteraard gebruik maken
van onze bloembakken, tuinmeubelen en buitenkeukens. Een
warme basis voor het groen in jouw tuin. Veel plezier bij het
ontwerpen en vormgeven van jouw tuinidee.

“Na ruim 20 jaar waren onze schuttingen
toe aan vervanging. En natuurlijk is ook
onze nieuwe schutting een Hillhout
schutting."
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Met Hillhout ga je voor unieke
schuttingen zoals bijvoorbeeld
de Flux Excellent of de Elan
schermenlijn.
Maar ook een simpel Basic scherm
in frame kan heel mooi staan in jouw
tuin, want soms is simpel en strak
juist erg mooi.

Schuttingen

Nét even wat anders! Met deze verticale schermen in
verschillende plank- en latbreedtes geef je jouw tuin een

Linia-lijn

Schuttingen

Linia-lijn
tuinafscheiding
fraaie afscheiding. Een speelse variatie op een bekend thema.
Wil je er graag nog een extra eigen invulling aan geven?
Pak de kwast en geef jouw Linia scherm een eigen kleur!

Tuinscherm Linia
180 Premium

RVS

Tuindeur Linia
Premium

RVS100

W08145

W08150

Geschaafd vurenhout,
groen geïmpregneerd.
Verticale planken breed (14 cm)
en smal (6 cm).
Afmeting: 179,5x179,5x4,6 cm (hxbxd).

Deur op verstelbaar stalen frame,
linksdraaiend. Geschaafd
vurenhout, groen geïmpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: 180x100x5,5 cm (hxbxd).

RVS luxe
deurbeslagset

RVS

RVS

W25850
Hoogwaardige klinkset, volledig
RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Inclusief duimen.
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Basic-lijn met
gladde planken

Schuttingen

Basic Excellent

namelijk een prachtig scherm in al zijn eenvoud. De horizontale,
18 mm glad afgewerkte planken met een veer- en

Basic-lijn

De naam doet deze lijn eigenlijk onvoldoende eer aan, het is

groefverbinding liggen verdiept ten opzichte van het robuuste
vuren raamwerk van ± 4,5x9 cm. Het scherm is aan beide zijden
even mooi en vormt een mooie en rustige basis voor jouw tuin.

Tuinscherm Basic
180 Excellent
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RVS

Tuinscherm Basic
90 Excellent

RVS

A303119

A303151

Geschaafd Scandinavisch
vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 179x179x4,5 cm (hxbxd).

Geschaafd Scandinavisch
vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 179x89x4,5 cm (hxbxd).

Tuindeur Basic
100 Excellent

Deurbeslag

RVS

A303143

W19002

Geschaafd Scandinavisch vurenhout, groen geïmpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: 180x100x4,6 cm (hxbxd).

Voor alle plankendeuren met
houten frame. Incl. duimen.
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Schuttingen

Flux Excellent

Flux-lijn
speels effect
De verschillende plank- en lathoogtes geven producten uit de
tuinschermen je voldoende privacy.
De afwerking is eveneens bijzonder: de roestvrijstalen ringnagels

Flux-lijn

Flux-lijn hun open en speelse effect. Tegelijkertijd geven de

zijn vrijwel altijd aan het zicht onttrokken.
• Een bijzonder dynamisch effect door de verschillende
plank- en lathoogtes.
• Vuren planken 4,3 cm en 8,6 cm breed op tussenlatten
1,6x9 cm.

“De vormgeving van de Flux schermen en
bloembakken zorgt voor een prachtige
basis in je tuin. Het heeft een speelse
aanblik in de open ruimte en biedt een
rustig beeld in de achtergrond.”

Tuinscherm Flux
180 Excellent

Tuindeur Flux
Excellent

RVS RVS100

RVS RVS

W306650

W306704

Vurenhout,
groen geïmpregneerd.
Afmeting: 179x179x4,2 cm (hxbxd).

Deur op verstelbaar stalen frame,
linksdraaiend. Vurenhout, groen
geïmpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: ± 180x100x4,7 cm (hxbxd).

RVS luxe
deurbeslagset

RVS

W25850

Zie voor bijpassende
Flux bloembakken
pagina 37

Hoogwaardige klinkset, volledig
RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Inclusief duimen.
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Elan-lijn verfijnde
vormgeving

Schuttingen

Elan Excellent

betekent Elan ‘geestdrift’. Een gevoel van blijheid en betrokkenheid, ergens vol van zijn met de wil om alles te geven wat je in je

Elan-lijn

Volgens het ‘Groot woordenboek van de Nederlandse taal’

hebt. Dat is Elan.
Door de horizontale balken met tussenruimte hebben de
producten uit de Elan-lijn een verfijnde vorm. Dit wordt versterkt
door de roestvrijstalen ringnagels die onzichtbaar zijn verwerkt.
Ervaar onze passie in deze producten en geniet van het nieuwe
elan in jouw tuin.
• Aan twee zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
• Vuren balkjes 1,3x4,4 cm, op tussenlatten 1,6x9,5 cm.
• Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat.

“De verfijnde vormgeving van de Elan
producten geeft rust in je tuin. Nèt een
beetje anders, héél doordacht.
Het tuinscherm laat zich ook heel mooi
combineren met een shutterscherm van
pagina 24.”
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Elan-lijn

Schuttingen

Elan Excellent

Tuinscherm Elan 180 Excellent

20

RVS

Tuinscherm Elan 90 Excellent

W304557

W304543

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 179,5x179,5x4,2 cm (hxbxd).

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 179,5x89x4,2 cm (hxbxd).

Tuindeur Elan 100 Excellent

RVS luxe deurbeslagset

W304573

W25850

Deur op verstelbaar stalen frame, linksdraaiend, vurenhout,
groen geïmpregneerd. Exclusief sluitwerk.
Afmeting: 180x100x4,7 cm (hxbxd).

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot. Inclusief duimen.

RVS

RVS
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Schuttingen

Elan verticaal

Elan-lijn
verticale planken
Door de verticale balken met tussenruimte hebben de
door de roestvrijstalen ringnagels die onzichtbaar zijn verwerkt.

Elan-lijn

producten uit de Elan-lijn een verfijnde vorm. Dit wordt versterkt

• Aan twee zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
• Vuren balkjes 1,3x4,4 cm, op tussenlatten 1,6x9,5 cm.
• Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat.

“Verticale lijnen zorgen ervoor dat de tuin
groter lijkt. Handig als je geen grote tuin
hebt. Combineer de schutting met beton
en je krijgt een moderne look en feel in
de tuin.”
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Tuinscherm verticaal Elan
180 Excellent

Tuindeur verticaal Elan 90 Excellent

1041145

1041146

Groen geïmpregneerd.
Afmeting: 180x180 cm (hxbxd).

Op verstelbaar stalen frame, groen
geïmpregneerd.
Afmeting: 90x190 cm (hxbxd).
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Shutters Excellent

Shutter- en Trellisschermen

Shutter- en
Trellisschermen

Een trellisscherm bied je de mogelijkheid
om groen te creëren en planten te
begeleiden. Ga voor wat jouw tuin extra
mooi maakt en creëer je eigen plekje.

Shutterscherm 180 Excellent

RVS

RVS

RVS

RVS

A299405
Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 179x89x8 cm (hxbxd).

Shutterscherm 224 Excellent

Shutters Excellent

De shutterschermen van Hillhout kan
je zowel open als dicht zetten. Een
flexibele oplossing voor in de tuin. Draai
de lamellen open voor meer licht en een
weidse blik, of draai de lamellen dicht
voor meer privacy.

W689180
Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 224x89x8 cm (hxbxd).

Kenmerken
• Lamellen bewegen middels een
RVS strip.
• Vuren latten ca. 1,9x9,5 cm.
• Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
24
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Jaloezie Premium

Kenmerken
• Lamellen bewegen via
een RVS strip.
• Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
Shutter- en Trellisschermen

• Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
• Inclusief twee bevestigingslatten.

Douglas shutter-element 224
Shutterscherm douglas, 89 x 224 cm, onbehandeld. 		
Shutterscherm douglas, 89 x 224 cm, groen geïmpregneerd. 		
Shutterscherm douglas, 89 x 224 cm, kleurloos geïmpregneerd.

1041224
1041226
1041225

Douglashout.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 224x89x4,5 cm (hxbxd).

Kenmerken
• 14 lamellen van ca. 2,1x6 cm.
• Onder een vaste hoek van
Jaloezie-element 180 Premium
A306568
Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Vaste lamellen, hoek 45 graden.
Afmeting: 89,6x179x8,1 cm (hxbxd).

26

45 graden.
• Bevestigd op 3 ingekeepte
onderregels van ca. 2,4x4,8 cm.
• Ook toepasbaar als
pergoladak.
27

Trellisschermen
Jasmijn
Shutter- en Trellisschermen

Trellisschermen Excellent

Een trellisscherm geeft houvast aan bloemen en klimplanten.
Door de open structuur creëer je een luchtig en open geheel.
Door de verschillende maatvoeringen in de Jasmijn-lijn kun je
ze ook prima combineren met andere dichte schermen voor een

Trellisscherm Jasmijn

verrassend effect in jouw tuin.

Kenmerken
• Vuren latten ca. 0,8x1,8 cm
• Met afgeronde kanten.
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Trellis scherm Jasmijn 180
Excellent

• Raamwerk 3,5x3 cm.

W304930

• Mazen ca. 2,2x2,2 cm.

Afmeting: 180x180x3 cm (hxbxd).

Trellis scherm Jasmijn 60
Excellent

Trellis scherm Jasmijn 90
Excellent

W304964

W304956

Afmeting: 180x60x3 cm (hxbxd).

Afmeting: 180x90x3 cm (hxbxd).
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Hekken
en poorten
Een hek is vaak een eerste
kennismaking van jouw bezoek.
Daarom zijn de Hillhout hekken naast
functioneel en duurzaam ook nog
eens mooi om te zien.

Excellent hek

RVS
Excellent
poort

RVS

W130834

W203823

Vuren, groen geïmpregneerd.
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afgerond.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klink.
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afgerond. Linksdraaiend.
Afmeting: 80x100 cm (hxb).

Countryhek Excellent

RVS
Countryhek
Excellent

W131024

1001065

Vuren, groen geïmpregneerd.
Zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen.
Stijlen van 4,5x4,5 cm. Onder- en bovenbalk 4,5x9 cm.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust, met watervast verlijmde
pen-gatverbindingen. Stijlen van 4,5x4,5 cm. Onder- en bovenbalk 4,5x9 cm.
Afmeting: 80x101 cm (hxb).

Hekken en poorten

Bovendien markeert het de grenzen
van je privébezit en voorkomt het dat
kinderen en huisdieren onverwachts
de tuin uitrennen.

Hekken & poorten

RVS

Hardhouten hekken en poorten
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Hardhouten spijlenhek

Hardhouten spijlenhek/-poort

W14407

W14535

Hardhout.
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).

Hardhout.
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Afmeting: 80x100 cm (hxb).

Vuren hekken en poorten
31

Bloembakken
Creëer een extra mooie en fleurige
tuin door de tuin aan te kleden met
een van onze bloembakken.

Verfijnde vormgeving
Elan Excellent lijn
• Zijkanten van balkjes
met ca. 1 cm tussenruimte.
• Balkjes ± 2x4,4 cm.
• Inclusief zwart anti-uitspoeldoek.

Kies de maat en stijl die past bij jou en
jouw tuin, voor elke toepassing heeft
Hillhout wel een houten bloembak.

Mini bloembak
Elan 30 Excellent

RVS

Mini bloembak
Elan 60 Excellent
W637259

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 15x30x30 cm (hxbxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 15x60x20 cm (hxbxd).

Bloembak
Elan 50 Excellent

Bloembak Elan 60 Excellent
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RVS

Bloembak
Elan 60 Excellent

W636452

W636460

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 50x50x50 cm (hxbxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 60x60x60 cm (hxbxd).

Bloembak Elan Excellent

RVS

Bloembak Elan Excellent

W636446

W638065

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 33x120x50 cm (hxbxd).

Vuren, wit.
Afmeting: 33x120x50 cm (hxbxd).

RVS

Elan bloembakken

Bloembakken

W637303

RVS

RVS
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Terrasbloembak Elan Excellent

“Het fijne lijnenspel van de Elan serie is
een lust voor het oog. Goed te combineren met de Elan schutting, maar een losse
bloembak staat ook prachtig als unieke
blikvanger in de tuin.”

Trellis bloembak
Elan Excellent

RVS

W636487

Elan bloembakken

Bloembakken

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 130x89x42 cm (hxbxd).

Terrasbloembak
Elan Excellent
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RVS

Terrasbloembak
Elan Excellent

RVS

Terrasbloembak
Elan Excellent

W636423

W636479

W638911

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 93x103x30 cm (hxbxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 93x103x30 cm (hxbxd).

Vuren, wit.
Afmeting: 93x103x30 cm (hxbxd).

RVS
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Flora bloembak
Mag jouw bloembak gezien worden? Deze bloembakken staan
op robuuste poten, dit zorgt ervoor dat de bloembakken een
echte blikvanger zijn in je tuin.

Flora bloembak XL

1041154

1041153

Vuren, groen geïmpregneerd
Afmeting: 64x64x47cm (incl. poten)
Leverbaar vanaf april

Geschikt voor grote planten of kleine boompjes.
Vuren, groen geïmpregneerd
Afmeting: 118x118x80 cm (incl. poten)
Leverbaar vanaf april

RVS

Bloembakken

RVS

Flux Excellent lijn
De bloembakken variëren in hoogte waardoor verrassende combinaties mogelijk zijn. De toegepaste latten aan de zijkanten van deze

Flora en Flux bloembakken

Flora bloembak

bloembak zijn 16 mm dik en zijn verschillend van breedte, wat een speelse dynamiek met zich mee brengt. Gemaakt van vurenhout,
inclusief zwart anti-uitspoeldoek. Zie ook pagina 16 voor bijpassende Flux schermen.

Verf de poten voor een
extra sfeervol effect!
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Bloembak Flux 90 Excellent

RVS

Bloembak Flux 60 Excellent

RVS

Bloembak Flux 38 Excellent

W636504

W636658

W636702

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 90x70x30 cm (hxbxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 60x70x30 cm (hxbxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting 38x70x30 cm (hxbxd).

RVS
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Tuinmeubilair
Heerlijk buiten zijn, samen eten,
relaxen, het lezen van een boek
of tijdschrift. Wat je ook doet, als
de mogelijkheden hiervoor maar
comfortabel zijn.
Met een diversiteit aan houten
tuinbanken, tuintafels en een
loungebank kun je alle kanten op
en kies je precies wat bij je past.

Douglas
tuinbanken & -tafels
Wat is er lekkerder dan heerlijk buiten eten met mensen die
je dierbaar zijn of gewoon even rustig genieten van het mooie
weer? Niets toch?
Met de Excellent douglashouten tuinmeubelen vind je zeker iets
wat bij je past! Of je van robuust en stijlvol houdt, op zoek bent
naar strakke vormgeving of liefhebber bent van een tikje meer
design.

Tuinmeubilair

Tuinmeubilair

“Wij werden direct verliefd op het
bijzondere uiterlijk van deze meubelen.
De combinatie van vormgeving met de
warme kleur van het douglashout maakt
het tot één van de blikvangers in onze
tuin!”
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Tuinset Xavi Excellent

Tuinset Xavi Excellent
1023869

Tuinmeubilair

Douglashout, onbehandeld.
Set bestaat uit één tafel en twee banken.

Tuintafel Xavi Excellent

Douglashout, onbehandeld.
Tafelblad: balken 5,8x19 cm.
Onderstel: balken 12x12 cm.
Afmeting: 79x95x245 cm (hxbxl).

Tuinset Xavi

1023868

Tuinbank Xavi Excellent
1023867
Douglashout, onbehandeld.
Zitting: balken 5,8x19 cm.
Onderstel: balken 12x12 cm.
Afmeting: 50x38x245 cm (hxbxl).
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Tuinbank Riva

Tuinmeubilair

Tuinbank Riva Excellent

Tuinbank Riva
Excellent
Wil je iets bijzonders in je tuin dan maak je met de
Douglas tuinset Riva Excellent een goede keuze! De
originele vormgeving (met schuin geplaatst onderstel)
biedt deze set een geheel eigen karakter. Douglashout
valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van
de duurzaamste houtsoorten in Europa.
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Tuinset Riva Excellent

Tuintafel Riva Excellent

Tuinbank Riva Excellent

1023870

W11673

W11672

Douglashout, onbehandeld.
Set bestaat uit 1 tafel en 2 banken.

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 78x94x225 cm (hxbxl).

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 45x45x200 cm (hxbxl).
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Tuinmeubilair

Zitbank Milo Excellent

"De Milo Excellent en de
Lena Excellent serie zijn
een prachtige combinatie.
De warme uitstraling van
douglashout in combinatie
met een robuust onderstel
gemaakt van beton of een
gecoat stalen frame zorgen
voor een echte blikvangers
in de tuin."

Exclusief transportkosten, zie toelichting onderaan de pagina.

Exclusief transportkosten, zie toelichting onderaan de pagina.

Zitbank Milo Excellent

Loungebank Lena Excellent

Hocker Lena Excellent

W11667

W11651

W11041

Douglashout balken, onbehandeld, 5,8x19 cm
met antracietkleurige betonnen zijkanten.
Afmeting: 45x39x170 cm (hxbxl).

Douglashout, onbehandeld.
Zitting: balken 8,5x8,5 cm.
Onderstel: Zwart gecoat stalen frame.
Afmeting: 71x78,5x180 cm (hxbxl).

Douglashout, onbehandeld.
Balken 8,5x8,5 cm.
Onderstel: Zwart gecoat stalen frame.
Afmeting: 36x59x59 cm (hxbxl).

Milo en Lena

Loungebank Lena Excellent

Transportkosten
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1 bank en 1 hocker
2 banken en 1 hocker
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Verlichting
Hillhout staat voor kwalitatieve
tuinhout producten met een mooi
uiterlijk en een nette afwerking.
Dus als er op of bij een product
het Hillhout logo staat, dan weet je
zeker dat je te maken hebt met een
product van topkwaliteit met een
unieke vormgeving. Oogstrelende
kwaliteit voor een lang en mooi
tuinleven.

Flora-lijn
verlichting
De gezellige sfeer van binnen naar buiten halen?
Met deze sfeervolle staande lamp doe je dat zeker. Zowel overdag
als in het donker een ware eyecatcher! Creëer een gezellige
zithoek in je tuin waar je ook tot in de late uurtjes lekker kan zitten.
De lamp hoeft niet overdekt te staan, de kap is waterdicht zodat je
je geen zorgen hoeft te maken over regen!

Flora Sfeerlamp
1040929

Flora sfeerlamp

Verlichting

Douglashout, groen geïmpregneerd 8,5x8,5 cm. Waterdichte kunststof kap,
grijze betonvoet, zwarte metalen verbindingen en vijf meter snoer.
Exclusief lichtbron (E27).
Afmeting: hoogte ca. 160 cm.
De Flora lampen zijn vanaf april 2021 leverbaar.

Flora Sfeerlamp XL
1040928

De Flora Sfeerlamp XL is
een eye-catcher voor je tuin
46

Douglashout, groen geïmpregneerd 8,5x8,5 cm. Waterdichte kunststof kap,
Grijze betonvoet, zwarte metalen verbindingen en vijf meter snoer.
Exclusief lichtbron (E27).
Afmeting: hoogte ca. 200 cm.
De Flora lampen zijn vanaf april 2021 leverbaar.
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Douglas buitenkeukens
Buitenkeukens
Heerlijk buiten koken. Gezellig met
elkaar genieten en eten onder je
overkapping of verblijf.

Detail
Hardstenen blad

Technische informatie
RVS deurknop

•

Verkrijgbaar in twee breedtes en drie hoogtes.
Gecombineerd met elkaar te gebruiken.

Maak jouw eigen indeling naar
voorkeur en beschikbare ruimte.
Douglas buitenkeukens zijn
vervaardigd uit hoogwaardig
gedroogd douglas hout.

•

Het frame bestaat uit douglas regels 4,5x7 cm.

•

De wanden bestaan uit douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm.

•

Bovenblad: hardsteen, 3 cm dik.

•

Verstelbare voetjes aan de onderzijde.

•

De buitenkeukens worden geleverd als bouwpakket inclusief
een duidelijke montagehandleiding.

RVS Keukenscharnier

Verstelbare voetjes

Handige tips
•

Voor een open en ruimtelijk effect kun je ervoor kiezen
om de deuren (gedeeltelijk) niet te plaatsen.

•

Onbehandeld douglashout verkleurt. Je kunt de natuurlijke
kleur behouden door de buitenkeukens te behandelen met
een transparante beits.

Hardsteen is een natuurproduct. Er kunnen oneffenheden zoals

Douglas buitenkeukens

Buitenkeukens

scheuren, barstjes, holtes en kleurverschil voorkomen.
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Buitenkeuken enkel 168 Excellent

1006137

1006136

Douglashout, onbehandeld.
Bevat vier schappen en twee deuren.
Afmeting: 168x109x56 cm (hxbxd).

Douglashout, onbehandeld.
Bevat vier schappen en één deur.
Afmeting: 168x61,5x56 cm (hxbxd).

Buitenkeuken dubbel 90 Excellent

1006140

1006139

Douglashout, onbehandeld. Bevat twee deuren.
Afmeting: 60x109x56 cm (hxbxd).

Douglashout, onbehandeld. Bevat twee schappen en twee deuren.
Afmeting: 90x109x56 cm (hxbxd).

Buitenkeuken enkel 90 Excellent

Kitlijm

1006138

W18880

Douglashout, onbehandeld. Bevat twee schappen en één deur.
Afmeting: 90x61,5x56 cm (hxbxd).

Kit t.b.v. montage hardstenen blad Hillhout buitenkeukens.

Douglas buitenkeukens

Douglas buitenkeukens

Buitenkeuken dubbel 60 Excellent

Buitenkeukens

Buitenkeuken dubbel 168 Excellent
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Speelhuis
De strakke vormen zorgen ervoor
dat het huisje niet alleen leuk is als
speelplek, maar tegelijk ook een
echte blikvanger in de tuin.

Flora-lijn
speelhuis
Op zoek naar een modern huisje als speelplek voor de kinderen?
Dit speelhuisje, met zwart metalen details, past in iedere tuin!
Het huisje is gemakkelijk op te bouwen door voorgemonteerde
panelen en voorgeboorde schroefposities.

“De lach van een kind, fantastisch!
Zo geef je ze een mooi eigen plekje om
te spelen, wat wil je nog meer?"

Flora Speelhuisje
1041155

Flora-lijn

Speelhuis

Vuren, groen geïmpregneerd.
Zwart metalen hoekverbindingen.
Afmeting: Ca. 170x155x120 cm (hxbxd).
Leverbaar vanaf april

52

53

Schuttingpalen en montagemateriaal

max. 160 cm

Voor het plaatsen van schuttingen, shutters en/of trellisschermen kun je verschillende soorten palen en materialen gebruiken.
Hieronder vind je een selectie. Veel meer mogelijkheden staan in de catalogus van Woodvision, ons moederbedrijf. Jouw Hillhout

Geschaafde palen 6,7x6,7 cm
270 cm
300 cm

W07218
W07225

max. 210 cm

dealer kan je hier alles over vertellen.

RVS
Geschaafde
palen 8,7x8,7 cm

270 cm
300 cm

RVS

Universeel tuindeurkozijn

W07223
W07226

1011339
Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit:
3 regels, waarvan 1 verticale regel met
aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingmaterialen en handleiding.
Geschaafd grenen

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: ± 8,7x8,7 cm (bxd).

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: ± 6,7x6,7 cm (bxd).

Gladde betonpalen met diamantkop, antraciet gecoat, 10x10 cm

Hardhouten paal geschaafd met V-groef, gepunt
275 cm
300 cm

W14205
W14206

Hardhout.
Duurzaamheidsklasse 1, 4-zijdige v-groef.
Afmeting: ± 6,5x6,5 cm (bxd).

Hardhouten paal geschaafd met V-groef, gepunt
275 cm
300 cm

W14220
W14221

Hardhout.
Duurzaamheidsklasse 1, 4-zijdige v-groef.
Afmeting: ± 8,5x8,5 cm (bxd).

Tussenpaal 280 cm
Tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten 310 cm

W13232-C
1022801

Hoekpaal 280 cm
Hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten 310 cm

1022804
1022806

T-paal 280 cm
Eindpaal 280 cm

1022807
W13236-C

Inkeping t.b.v.
betonplaat:
ca. 4,6 cm
loopt taps toe
naar ca. 4,0 cm.

Gladde betonplaten antraciet
gecoat 25x3,5 cm

L-beslag
RVS
Zwart gepoedercoat

W19019
W19036

4 stuks op kaart, inclusief schroeven.
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184 cm

W32120

Universeel L-beslag set
RVS
Zwart gepoedercoat

W19050
W19035

Palen & materialen

Schuttingpalen

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.
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Tuinverblijven

Bekijk de tuinverblijven
brochure op www.hillhout.nl
Of bezoek een dealer bij
jou in de buurt.
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Ben je al bekend met de
Tuinverblijven brochure
van Hillhout?
Laat je inspireren door de veelzijdige
mogelijkheden van een buitenverblijf
voor je tuin. In de inspiratiebrochure van
Hillhout vind je moderne en kwalitatieve
buitenverblijven en overkappingen die je
tuin een extra thuis geven.
Naast uiteenlopende tuinverblijven en
overkappingen, vind je ook stijltips,
maatwerkoplossingen en inspirerende
verhalen.

Algemeen

Vind het
perfecte
verblijf
voor jouw
droomtuin

Prachtige details

Waardevolle momenten
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Onze liefde
voor hout en groen
We staan er niet altijd bij stil, maar voor producten die je koopt
is vaak veel energie verbruikt voor productie en vervoer.
De bijbehorende CO2-uitstoot is wereldwijd één van de
grootste bedreigingen voor mens en milieu.
Onze liefde voor de natuur begint daarom bij de keuze voor hout!

Waarom hout?
• Hout is een natuurproduct waarmee wij duurzame
producten maken.
• Hillhout gebruikt gecertificeerd hout dat afkomstig is uit
speciaal aangelegde productiebossen. De jaarlijkse aanplant
van nieuwe bomen is minimaal gelijk aan het aantal gekapte
bomen.
• Doordat in deze bossen de bomen dicht op elkaar worden
geplant, vormen ze een ecosysteem en onttrekken daardoor
veel CO2 aan de lucht.
• Houtkap is noodzakelijk om het bos gezond te houden voor
de bewoners van het bos.
• Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een
laag gewicht), uitstekend isolerend en is milieuvriendelijk.

Algemeen

• Hout is uitstekend recyclebaar.
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Ons hout & haar herkomst

Hout is ons leven

Onze houtinkopers zijn échte specialisten. Zij zoeken de markt af naar de juiste
houtsoorten en kwaliteiten. Een deel van dat hout wordt in eigen zagerij verwerkt
en gedroogd om er voor jou de mooiste producten van te maken.

Al 50 jaar ontwikkelen, produceren en verhandelen wij producten die hout als
gemeenschappelijke basis hebben. We zien het als onze verplichting om verantwoordelijk om te gaan met onze grote liefde. Daarom stimuleren wij duurzaam bosbeheer
en creëren we kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Zodat we over
50 jaar nog steeds van dit prachtige natuurproduct kunnen genieten.
Bomen kappen? Bomen planten!
Hout is een natuurlijk product dat zichzelf vernieuwt.
Met plantagebossen wordt dit proces gereguleerd.

Scandinavisch vuren

Voor iedere boom die wordt gebruikt wordt een nieuwe

Scandinavisch vurenhout van

geplant. Het kappen is ook nodig om de bossen gezond

Hillhout is hout met fijne jaarringen

te houden, zodat het bos gezond blijft en het natuurlijk

voorzien van een sterke structuur

evenwicht blijft bestaan. Duurzaam beheerde bossen

en toch mild genoeg om het

groeien immers weer bij na een selectieve oogst van

gemakkelijk te kunnen bewerken.

enkele bomen. Bovendien leggen we CO2 vast door

Het scandinavisch vurenhout staat

van dit hout producten te maken die we nog lang

bekend om de uitstekende kwaliteit.

kunnen gebruiken of hergebruiken.

Uit duurzaam beheerde bossen
Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen

Douglashout
Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee
één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het

is voor ons al vele jaren vanzelfsprekend. Dit houdt
onder andere in dat we streven naar het uitsluitend
gebruiken van hout met een FSC® of PEFC certificaat.
Wat dat inhoudt?

kernhout kan daardoor onbehandeld worden gebruikt,
maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Het internationale PEFC keurmerk

Hardhout
Al ons hardhout is afkomstig uit
duurzaam beheerde bosgebieden.

garandeert dat hout- en papier-producten
afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd
bos en dat het bos in stand blijft.

De hardhoutsoorten die in de Hillhout
producten gebruikt worden zijn duurzaam,
sterk en hebben een warme uitstraling.
Onbehandeld hardhout zal na verloop
van tijd vergrijzen dit kan tegengegaan
worden door het te behandelen met
een hardhoutolie.

FSC® is een internationale organisatie
die zich inzet voor behoud en
verantwoord bosbeheer wereldwijd.
FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer
wanneer op evenwichtige wijze rekening
Algemeen

wordt gehouden met de ecologische,
sociale en economische aspecten die bij
bosbeheer horen. Alleen de producten
waarbij het FSC® logo vermeld staat zijn
FSC® gecertificeerd. CU-COC-808490.
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Hout,
een levend
materiaal

Hars

Kwasten ook wel noest genoemd, behoren

Een boom maakt van nature hars aan.

tot het karakter van het hout en worden

De hoeveelheid hars kan per houtsoort

veroorzaakt door de groei van zijtakken

verschillen. Nadat hars is uitgehard kan

aan de boom. De hoeveelheid en het soort

het eenvoudig worden verwijderd.

Losse kwasten en noesten kunnen met houtlijm opnieuw vastgezet
worden.

TIP!

kwasten is afhankelijk van de houtsoort
TIP!

Hout heeft karakter en staat
prachtig in jouw tuin, maar hout
is ook een natuurproduct dat zich
aanpast aan veranderingen in de
omgeving. Hierdoor heeft hout
zogenaamde oneffenheden die
horen bij hout. Ondanks dat we
A-kwaliteit hout verwerken
en deze uiterst zorgvuldig
selecteren zijn onderstaande
kenmerken mogelijk.

Kwasten en noesten

Uitgehard hars is te verwijderen met een plamuurmes
en harsvlekken kun je verwijderen met terpentine.

Pinholes

Kleurverschil/vergrijzen

Hout kan kleine pinholes bevatten. Dit zijn

Door het impregneren kunnen er

kleine, onschuldige gaatjes ontstaan door

kleur-verschillen optreden. Deze

insecten (geen houtwormen!). Vaak trekken

kleurverschillen zullen onder invloed

deze gaatjes na verloop van tijd dicht.

van zonlicht langzaam verdwijnen.

Pinholes komen overigens weinig voor.
Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan

Geïmpregneerde planken worden
na verloop van tijd blanker en zullen langzaam vergrijzen.

in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Schimmel (witte vlekken)

Witte en groene
(zout)vlekken

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout
kunnen ontstaan wanneer natte delen

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken

enige tijd dicht opeengestapeld liggen,

alsof er zoutvorming aan de oppervlakte

wat tijdens productie en transport het

van het hout optreedt. Deze verkleuring

geval kan zijn.

van wit en groenachtige plekken ontstaat
in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken
TIP!

Kromtrekken

verdwijnen vanzelf.

Schimmel is eenvoudig te verwijderen met azijn, bleekwater of een
speciaal schimmel verwijderend middel.

vervormen en kromtrekken.
Voor deuren is een kromming

TIP!

Hout kan door weersinvloeden
Eenvoudig met een borstel of een vochtige doek te verwijderen.

Bloeden

loodrecht op het deurvlak en

Met name tropisch hardhout kan

uitbuiging van het deurblad
uit het vlak toelaatbaar, zolang dit de werkbaarheid/
montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking
van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren

of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen

met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is

ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheids-

tegen weersinvloeden.

Een houten stam bestaat

of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn
ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken

Door vocht of droogte kan hout uitzetten

onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen

geven op onderliggend materiaal zoals
terrastegels of zich vermengen met de aangebrachte verflaag.
Het zogenaamde “bloeden” stopt na verloop van tijd vanzelf.

Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het direct uit de
verpakking te halen en laat het niet in de volle zon liggen.

TIP!

klasse hoe kleiner de droogtescheuren.
TIP!

Kernhout en spint

vloeistoffen uitstoten, welke soms wit, rood

Uitzetten, krimpen en
scheurvorming

Verwerk hardhout direct zodat u het niet hoeft op te slaan en bang
hoeft te zijn voor vlekken. Wilt u het schilderen? Werk alleen met goed
droog hout en plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis
met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd
door de regen of m.b.v. bleekwater.
Algemeen

uit kernhout en spinthout.
Kernhout is meestal wat
donkerder en het binnenste
deel van de stam. Spinthout
heeft bij sommige houtsoorten een lichtere kleur. Van
nature is spinthout minder duurzaam dan kernhout.
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Andere vragen over hout?
Lees de veelgestelde vragen op de volgende pagina of stel jouw vraag aan de dealer.
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Vraag & antwoord

Duurzaam mooi

Onderstaand vindt u de antwoorden op enkele veelkomende vragen.

Impregneren onder hoge druk

Maken jullie gebruik van duurzaam gekapt hout?

Kan mijn product werken?

Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen is voor ons

Hout is een natuurproduct dat onder invloed van het weer kan

al vele jaren vanzelfsprekend. Wij streven naar het uitsluitend

krimpen en uitzetten. Hierdoor kunnen scheurtjes ontstaan. Deze

gebruiken van hout met een PEFC- of FSC-certificaat. Beide

scheurtjes zijn niet te voorkomen en hebben geen effect op de

keurmerken staan voor duurzaam/verantwoord bosbeheer.

kwaliteit van het hout.

Ik zie bij sommige producten staan dat ze geïmpregneerd zijn.

Welke bevestigingsmateriaal moet ik gebruiken?

Wat houdt dit in?

Gebruik bij voorkeur roestvrij bevestigingsmateriaal voor een

Om de levensduur van uw favoriete Hillhout-product

lange levensduur. Een roestige schroef of spijker trekt vocht aan

te verlengen, worden deze geïmpregneerd, oftewel

en houdt dat vast, waardoor het houtwerk op die plek sneller

verduurzaamd. Dit betekent dat er onder hoge druk een laagje

zal gaan rotten. Gebruik bij looizuurhoudende producten, zoals

impregneermiddel in de buitenste laag hout wordt geperst.

hardhout en douglas, altijd RVS bevestigingsmateriaal. Looizuur

Op deze manier is het hout aanzienlijk langer bestand tegen

reageert namelijk op verzinkt staal, waarbij vlekken kunnen

de verschillende weersinvloeden. Dit gebeurd voornamelijk bij

ontstaan.

vuren en grenen houtproducten.
Is verduurzaamd hout veilig?
Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen.
Hoe moet ik mijn aangekochte product onderhouden?
Het is niet nodig om verduurzaamd (geïmpregneerd) hout later
nog te behandelen. Echter na verloop van tijd zal de kleur van
zowel verduurzaamd als onbehandeld hout veranderen onder
de invloed van zonlicht, vocht en vuil. Om te voorkomen dat
onbehandeld douglas of hardhout snel vergrijst kunt u deze
direct na aankoop behandelen met beits.
Kan ik mijn Hillhout-product nabewerken?
Hillhout tuindecoratie-producten worden standaard onbehandeld
of verduurzaamd geleverd. Het is mogelijk de producten na te
bewerken met verf of beits. Op deze manier kunt u de Hillhout
producten een eigen stempel geven of accentueren. In deze
brochure staan een aantal voorbeelden ter inspiratie waarbij de
producten op kleur zijn gemaakt.

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel

keur. Het KOMO-keurmerk staat er voor garant dat de kwaliteit

van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm

van dit proces voldoet aan de eisen van zowel de overheid als

geïmpregneerd. Door deze methode is hout beter bestand

de marktpartijen. Kijk voor meer info op www.komo.nl

tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur
toe in vergelijking met onbehandeld hout.

Als een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze
verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen

keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren

door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige

RVS

Geen antwoord op je vraag gevonden?
Neem dan contact op met je dealer.
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wordt het impregneermiddel onder hoge druk

plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom

in het hout geperst. Dit proces is volledig

altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante

computergestuurd. Hierdoor is het impregneer-proces van

afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen

constante kwaliteit en voldoet het aan de eisen van de KOMO-

ter voorkoming van optrekkend vocht.

Algemeen

geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na
Veel van onze producten worden onder KOMO-
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Over ons
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Hillhout is een merk van Woodvision B.V. in Kampen.
Een oer-Nederlands bedrijf dat kwalitatief hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten ontwikkelt,

B

produceert en verhandelt om het buitenleven voor
iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.
De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en
tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85
werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de

C
D

merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie
en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we
trendsettend en innovatief met een veelzijdige

E

collectie van ca. 10.000 producten.

Ons bedrijf in kampen

In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen

F

met een uitgebreid dealernetwerk om je van het
beste en mooiste tuinhout te voorzien.

H
Deze collectie is geldig t/m 31 december
2021, zolang de voorraad strekt. Alle
maten zijn bij benadering aangegeven.
Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen

J
L

voorbehouden. Foto's kunnen afwijken
van de werkelijkheid. Genoemde prijzen
zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

M

Niets uit deze uitgave mag zonder voor-

P

afgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever openbaar worden gemaakt
of verveelvoudigd, waaronder begrepen
het reproduceren door middel van druk,
offset, fotokopie of microfilm of in enige

R
S

digitale, elektronische, optische of andere
vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming,
organisatie of instelling of voor eigen

T

oefening, studie of gebruik welk(e) niet
strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad
of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of
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