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Tuinverblijven
& inspiratie

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."

Maar ook dat kopje koffie op zondagochtend, terwijl de rest nog
ligt te slapen. 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.
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a a r H i l l h ou

50

t

5

Wij willen jou van deze momenten laten genieten.
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Nog met de sleutels in de hand, vol trots kijkend
juichend en schreeuwend met al je vrienden die
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In 1970 gestart als eenmansbedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een

hoorde dat je je eerste kleindochter zou krijgen?

internationale onderneming van formaat. Een merk met een breed
assortiment, om trots op te zijn. En toch zit het verschil hem vaak in

Grote momenten.
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de kleine dingen, maar juist daar worden wij zo enthousiast van.
Elke dag opnieuw.
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Weet je nog? Die ene keer…
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En tegelijkertijd ook zoveel meer.

Dus we luisteren, we sparren, we ontdekken en we maken.
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Jouw tuin...
Jouw eigen
stukje wereld.
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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
Product designer Hillhout

Gemaakt voor Momenten
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Algemeen

Dagelijks bezig zijn
met slimme oplossingen
voor onze klanten, daar
word ik gelukkig van!
Bij Hillhout werk ik samen met een mooie groep collega’s op onze
productielocatie in Someren. Daar zijn we dagelijks bezig om slimme
oplossingen te bedenken én te produceren voor onze buitenverblijven.
Onze pen-gat verbindingen en de zwaluwstaart verbindingen zijn daar
mooie voorbeelden van.
De pen-gat verbinding is een eeuwenoude oplossing om zonder spijkers of schroeven
twee houten balken naadloos op elkaar aan te sluiten. Dit zorgt voor stabiliteit en
is een eenvoudige oplossing in de montage van een verblijf. In de productie is dit
precisiewerk, maar voor de eindgebruiker erg eenvoudig. Daar word ik blij van.
Dat geldt ook voor onze zwaluwstaartverbindingen. Deze naadloze verbindingen
worden bij ons vakkundig geproduceerd om perfect op elkaar aan te sluiten.
Geen zichtbare schroeven en een nette afwerking. Kind kan de was doen!
Herold Dat
Productiemedewerker Hillhout

Gemaakt voor Momenten
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Kleuren
met kwaliteit

Algemeen

Precies zoals jij het wil
Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of
douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder
behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf,
of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben
we onderstaande opties voor jou beschikbaar.

Het mooiste resultaat bij het industrieel spuiten wordt bereikt

Om technische redenen zijn niet alle verblijven

met vurenhout. Na de behandeling is dit direct te gebruiken en

beschikbaar in alle kleurstellingen en behandelmethodes.

behoeft het geen directe nabewerking.

Onbehandeld vuren

Dit staat aangegeven per type buitenverblijf.

Het douglashout laat zich moeilijker kleuren en levert meestal
géén kant-en-klare kwalitatieve oplossing. Daarom hebben we er

Vuren buitenverblijven

voor gekozen om de douglas verblijven uitsluitend in transparant
gespoten aan te bieden.

Kleuren 07 en 08 zijn alleen van toepassing op wanden.

Je kunt uiteraard wel kiezen om vurenhouten wanden op kleur
toe te passen. Door de dekking van de verf blijft de houtnerf
zichtbaar. In combinatie met de natuurlijke kleur van het
douglashout in de basis van je verblijf behoud je nog steeds de
warmte van douglas!

Onbehandeld douglas

01 Kleu

rloos geïmpregneerd

02 Groen

Ben je geïnteresseerd
of wil je graag meer
informatie? Kijk op
www.hillhout.nl voor
een dealer bij jou in
de buurt.

geïmpregneerd

04 Wit gespoten

05 Lichtgrijs gespoten
06 Antraciet gespoten
07 Zwart gespoten

08 Jungl
e groen gespoten

Douglas buitenverblijven
Kleur 03 is alleen van toepassing op wanden.

01 Kleu

rloos geïmpregneerd

02 Groen

geïmpregneerd

0 3 Z w a rt g
eïmpregneerd
09 Transpa
rant gespoten
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Algemeen

QR-codes en
nummers gebruiken
Als je in ons magazine bladert kom je vaak QR-codes
tegen. Scan deze QR-code met je telefoon of tablet
en ga direct naar het betreffende buitenverblijf
in onze configurator. Je kan deze dan zelf nog wat
verder aanpassen naar jouw gewenste afmeting,
indeling of kleur.
Heb je geen telefoon of tablet bij de hand?
Dan kan je het nummer bij de QR-code
invoeren in de configurator op www.hillhout.nl/
ontwerp-je-eigen-buitenverblijf

Stappen
1

Open de Camera-app vanaf het
beginscherm, het bedieningspaneel
of het toegangsscherm.

2

Selecteer de camera aan de achterzijde.
Houd je apparaat zo vast dat de QR-code
verschijnt in de zoeker in de Camera-app.

3

Tik op de melding om de link te openen die
bij de QR-code hoort en je wordt automatisch
doorverwezen naar de configurator.

!

Indien je geen melding ontvangt kan het zijn
dat je deze functie nog moet activeren bij de
instelingen van jouw camera.

Hillhout
Tuinverblijven
configurator

Je wil graag een mooi buitenverblijf in je tuin, waar je
kan genieten van het buitenleven. Maar waar begin je?
Hoe bepaal je wat je mooi vindt en wat voor type verblijf
bij jouw tuin past? Wat is een handige indeling?

QR-code

Allemaal vragen die je kan stellen als je op zoek gaat
naar een buitenverblijf.

Nummer

Wij snappen dat dit soms best lastig kan zijn en
daarom hebben we een configurator gemaakt.
Ga naar www.hillhout.nl/ontwerp-je-eigen-buitenverblijf
en stel zelf je eigen buitenverblijf samen.

Stel zelf jouw verblijf samen
#1593444329795465

op mobiel, tablet of desktop.
Voorbeeld
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Algemeen

Story

Behalve mooi moest het huis ook duurzaam zijn.
“Met het Natuuravontuur willen we zowel Texel
als de natuur dicht bij mensen brengen – onze
groene boodschap is heel belangrijk”, legt Frank uit.
“Daarom kozen we voor duurzame materialen: hout
met keurmerken én een lange levensduur. Er wordt
hier gespeeld en geleerd, ons animatieteam is hier
thuis, wandelingen beginnen en eindigen hier; het is
een basispost en verzamelplek met veel beweging,
dus het huis moet ook tegen een stootje kunnen.”

Thuis in de natuur

Frank de Laat, Vakantiepark De Krim, Texel

“Een plek voor
iedereen; om te
spelen, rusten
én ontdekken.”

Een boerenerf, een verlaten bos en een
oude kinderboerderij. En dat aan de
rand van een vakantiepark. Alle ruimte
voor nieuwe én groene ideeën. De Krim,
Staatbosbeheer en SBS 6 programma
De Grote Tuinverbouwing sloegen de
handen ineen. “We bedachten een mooi
plan: De Krim Natuuravontuur”, vertelt Frank

“Het is een basispost en

Inmiddels weten bezoekers van het vaste land én van het
eiland de plek goed te vinden. “De gasten van het park komen

verzamelplek met veel beweging,

er graag, kinderen genieten hier van het animatieprogramma,

dus het huis moet ook tegen een

hier hun boterhammen. Er gebeurt hier zóveel. En dat vrijwel

stootje kunnen.”

de Scouting komt knutselen, wandelaars komen rusten en eten
het hele jaar door, want we hebben een beschut binnen en
overdekt buiten. Een thuis in de natuur, precies wat we voor
ogen hadden.”

de Laat, manager Sport en Recreatie bij
De Krim. “Middenin wilden we een houten
huis; een plek om te spelen, schuilen,
rusten én ontdekken. Het werd een Hillhout.”

Eén met de natuur

Een houten huis aan zee.
Om precies te zijn: een Hillhout op
Texel. Je vindt hem op het noordelijkste
puntje van het eiland, aan de rand van
Vakantiepark De Krim. Het huis is het
hart van het leerzame en duurzame
project Natuuravontuur.

Aan zee en in het groen. In zo’n natuurlijke
omgeving hoort een houten huis met
eenzelfde uitstraling. “Dat dacht tuinman
Lodewijk ook toen hij het gebied ontwierp”,
aldus Frank. “Hij koos voor een robuust
huis met schuine daken en een stoere
overkapping. De warme kleur van de
houten deuren en kozijnen, de donkere
geveldelen, de witte daklijsten; een
prachtige match met de Texels natuur.
Het huis past hier perfect!”
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Aluminium & hout

Aluminium & hout

#1610698378494721
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Kenmerken & opties
Aluminium framewerk in de kleur gitzwart (RAL9005)

•

Aluminium staanders 12x12 cm.

•

Aluminium ringbalken 12x16,5 cm.

•

Dakbeschot: douglas of vuren.

•

Gordingen: douglas of vuren.

•

De combinatie van aluminium
met hout geeft een eigentijds
gevoel aan de tuin. Modern,
maar toch rustiek door de
uitstraling en structuur van
het hout.

Aluminium & hout

Spannende
combinatie

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm
voor bevestiging.

•

Geïntegreerde aluminium dakgoot en afvoer.

Je bepaalt zelf de indeling door te spelen met wanden.
Ga naar de configurator en maak je eigen tuindromen
werkelijkheid. Voor de stabiliteit van de constructie
zijn wanden noodzakelijk. Zorg daarom altijd voor
minimaal één wand aan de voor -of achterkant en
daarnaast één wand aan de zijkant.

Wanden
De basis van de Allure is altijd zwart (RAL 9005), maar
de materiaalsoort en kleur van het dakbeschot en de
gordingen kan je zelf bepalen. Maak een keuze uit
onderstaande materialen en kleuren.

1 Segment
#1610108095493570

2 Segmenten
#1610108158133800

3 Segmenten

Buitenverblijf Allure

#1610108173567894

Modulair

poespas dan is de Allure helemaal waar jij naar op zoek bent

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

in een buitenverblijf. De aluminium basis is gitzwart gecoat

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

(RAL 9005) en daardoor helemaal passend bij de industriële

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

trends die we nu zien in de woonbladen. Zo creëer je met

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Als je liefhebber bent van moderne vormgeving zonder

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

04

05

06

Kleuren

gemak binnen en buiten dezelfde sfeer.
Beschikbaar in:

20

Vuren

01

02

224

224
278.5

328.5

302.5

352.4

L 305 cm
L Diepte

Monteer tijdens de

XL

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Aluminium & hout

Allure

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

opbouw ook spotjes,
mooi wegwerken
in de wand en
maak je jouw eigen

224

224

zo kun je de snoeren

278.5

328.5

302.5

352.4

L

XL

XL Diepte 355 cm

buitenwoonkamer nog
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

sfeervoller.
Plafond
Je verkrijgt een extra nette en strakke
uitstraling wanneer je een plafond in het
buitenverblijf Allure plaatst. Dit is een

Prijsindicatie

€ 8.104,-

Of voer de volgende code in: #1610105667085882
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

maatwerkuitbreiding die we op aanvraag
graag voor jou maken. Informeer hiernaar
bij onze dealers.

De voordelen van aluminium
De alumiunum constructie heeft
een aantal voordelen. Aluminium is
onderhoudsvrij, dit maakt het een
perfecte basis om mee te starten.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om
de waterafvoer te verbergen, deze zit
namelijk geïntegreerd in de staanders.
Zo combineren we het mooie met het
functionele.
Prijsindicatie

#1610105853498388

€ 9.111,-

Ben je geïnteresseerd of
wil je graag meer informatie?
Kijk op www.hillhout.nl voor
een dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie

#1610105915412562

€ 8.910,22
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Buitenverblijven

Buitenverblijven

#1610698536096063
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Kenmerken & opties
•

Slimme
alleskunners

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.

•

Totale hoogte: 260 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Massieve douglas staanders, of vuren duplo

•

Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

•

Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

•

Rechte schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

•

Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,

Buitenverblijven

verlijmde staanders: 14x14 cm.

Buitenverblijven met plat dak
hebben als groot voordeel dat
je zelf je indeling kunt bepalen.
Wel of geen bergruimte, open
of gesloten.

lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met zijuitloop.
•

Exclusief hemelwaterafvoer.

1 Segment
#1610108311579051

2 Segmenten
#1610108329235711

3 Segmenten
#1610108346260749

4 Segmenten

Buitenverblijf Premium

#1610108375333444

Modulair

met deze alleskunner. Het buitenverblijf Premium heeft

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

een landelijke stijl en is gemakkelijk in te delen naar eigen

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

wens. Zo kan je gemakkelijk een berging creëren voor wat

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

extra opslagruimte, maar ook een meer open variant met

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Een mooie overkapping of een tuinhuis realiseer je zo

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

04

05

06

de basis, de exacte invulling is aan jou.

26

Kleuren

bijvoorbeeld glazen puien en schuifwanden. Het verblijf is
Beschikbaar in:

Vuren

01

02

27

Scan de QR code en je gaat gelijk naar de gewenste samenstelling in onze

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

configurator. Hier kan je vervolgens je tuinverblijf nog verder personaliseren
naar jouw wens. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Buitenverblijven

Massieve douglas staanders,
of vuren duplo verlijmde staanders

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code
Prijsindicatie

# 1610025922470463

€ 3.488,-

Prijsindicatie

€ 3.844,-

Of voer de volgende code in: #1610089234795798
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

L Diepte 310 cm

XL Diepte 360 cm

Prijsindicatie

#1610095212490254

€ 6.709,-

Prijsindicatie

#1610095282310368

€ 10.679,-

XXL Diepte 400 cm

Spelen met licht
Wanneer je wil kunnen spelen met de
lichtinval kan je ervoor kiezen shutters te
plaatsen in jouw buitenverblijf. Het effect
dat je krijgt als de zon door de shutters
schijnt is prachtig. De lamellen zijn te
verstellen, waardoor je gemakkelijk wat
meer of minder licht door laat komen.

28

Prijsindicatie

€ 7.151,-

#1610095501416718

Prijsindicatie

#1610095695094643

€ 8.805,29

Story

een kop thee drink, waar mijn man een krantje leest
en waar we eten met onze jongens of een wijntje

Buitenverblijven

drinken met vrienden.”
Het buitenverblijf staat achterin de ruime, zonnige
tuin. Het gezin kijkt erop uit vanuit de woonkamer.
“Ja, dat is een heel fijn uitzicht. De tuin is groot, dus
het verblijf staat een aardig eindje van het huis.
Dat heeft zo zijn voordelen met drie jonge zoons”,
vertelt Lishan met een lach. “De jongens zien het
echt als hun plek, om te chillen met vrienden.
Er staat een voetbaltafel, een tv met spelcomputer.
Ze brengen er heel wat tijd door!”
Of er voor Lishan en Sjef tijd overblijft om samen
van het verblijf te genieten? “Jazeker, dankzij de
glazen schuifwand is het ook in het najaar een
heerlijke plek om te zitten, tot ver in de avond.

Lishan & Sjef en hun drie zoons, Eindhoven

“Een heerlijke
plek om te zitten,
tot ver in de avond”

Lishan en Sjef wisten precies wat ze

Die rust is heerlijk, zo achterin de tuin.”

wilden. Een verblijf over de volle breedte
van de tuin, met een deel om te zitten
en genieten en een deel als berging.
“Via een lokale leverancier viel onze
keuze al snel op Hillhout”, vertelt Lishan.
“Vooral vanwege het modulaire systeem,

"De jongens zien het echt als hun plek,
om te chillen en gamen met vrienden”

want daarmee konden we al onze
wensen waarmaken. Een glazen wand
aan de zijkant, een glazen schuifpui aan
de voorzijde, speelse houten lamellen

Een buitenhuis in de stad. Zo voelt het echt
wel voor Lishan en Sjef. Hun Hillhout is een
topkeuze, aldus de twee trotse eigenaren
van het zelf samengestelde buitenverblijf.
“Echt een verlengstuk van onze woning én
een fijne hangplek voor onze jongens.”

voor een mooie lichtinval én wat privacy.
Ja, en vanwege de looks natuurlijk.
Het oog wil ook wat.”

Een plek voor het hele gezin
Ze vielen er meteen voor; de combinatie
van het warme hout en de strakke,
donkere kozijnen en wanden.
“Het straalt een moderne luxe uit.
En een gezellige warmte. De stijl sluit
ook prachtig aan op de inrichting
van onze woning”, vertelt Lishan.
“Het verblijf is echt een aanvulling op
ons huis. Een plek waar ik in alle rust

30
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Kenmerken & opties
•

Knusse hoekjes
Dat geluk in een klein hoekje
kan zitten mag duidelijk zijn.
Deze hoekmodellen laten zich
gemakkelijk omtoveren tot een
klein tuinparadijsje.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

•

Totale hoogte: 260 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Massieve douglas staanders, of vuren duplo
Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

•

Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

•

Rechte schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

•

Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,

Buitenverblijven

verlijmde staanders: 14x14 cm.
•

lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met zijuitloop.
•

Exclusief hemelwaterafvoer.

Hoekmodel
# 1610108551557644

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02
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Hoekmodel Premium
hoekje in de tuin. Een plek om te genieten van de kleine

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

momentjes die het leven zo mooi maken. Ook ons

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

hoekmodel kan je compleet maken door deze in te delen

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

met wanden en bijvoorbeeld hekwerken. Zo wordt de tuin

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Een hoekmodel is bij uitstek geschikt voor dat gezellige

echt jouw eigen plek met je eigen stijl.
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Enkele kant-en-klare
samenstellingen
Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle

Buitenverblijven

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code
Prijsindicatie

€ 2.898,-

Of voer de volgende code in: #1610623098867851
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

L Diepte 310 cm

XXL Diepte 400 cm
Prijsindicatie

#1610623120148567

€ 2.838,Poeren zorgen voor
een solide basis.

Schoren
Naast het feit dat schoren uiteraard
nodig zijn voor de stevigheid van de
constructie, geven ze ook een robuuste
uitstraling mee aan het buitenverblijf.
Om de doorgang zo groot mogelijk
te houden zijn de schoren aan de
afgeschuinde voorzijde weggelaten.
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Prijsindicatie

#1610623139315764

€ 3.970,35

Story

Serre in de zon
Inmiddels hebben Herman en Ineke al een lange,
mooie zomer meegemaakt in hun overkapping.
Buitenverblijven

Of hun ‘serre in de achtertuin’, zoals ze de aanwinst
ook wel noemen. “Het voegt echt iets toe aan ons
huis, aan hoe we wonen. Zo’n overdekte leefplek in
je achtertuin, daar maak je gewoon veel gebruik van.
’s Ochtends, ‘s middags, 's avonds – elk moment is
goed. Lekker in de zon, uitrusten na het sporten, even
een kop koffie. Een heerlijke plek, vinden we het!”
Ook de kleinkinderen van Herman en Ineke
vermaken zich goed in de achtertuin. “Ze kruipen
hier graag even bij ons op de loungebank. Gezellig
samen kletsen. Of even wiegen in de hangmat aan de
andere kant van de tuin. Ja, de overkapping heeft al
heel wat mooie momenten én gezelligheid gebracht.”

Herman en Ineke, Uden

“De overkapping
heeft al veel
gezellige momenten
gebracht.”

Al jaren waren ze ernaar op zoek,
de perfecte overkapping. Van een
lokale dealer kregen ze een Hillhout
catalogus, daar stond hij in: het
hoekmodel met plat dak én schuine
hoek. “We wilden geen standaard

“Zo’n overdekte leefplek in je
achtertuin, daar maak je gewoon
veel gebruik van.”

rechttoe-rechtaan buitenverblijf”,
vertelt Herman. “Die schuine hoek
deed het ‘m voor ons. En het verblijf
had precies de goede afmetingen,
vier bij vier meter. Alle ruimte om te
genieten!”

Solide én slim

Een grote boom stond er eerst.
Eigenlijk zonde van de ruimte, en het
was ook nog de zonnigste hoek van
de tuin. Herman en Ineke hadden een
beter idee én een lang gekoesterde
wens: een buitenverblijf. “Het klinkt
misschien cliché, maar we hadden
dit echt eerder moeten doen!”

Van de poeren in de grond tot de laatste
lat op het platte dak; Herman zette
de overkapping zelf neer. “Ik had mijn
zonen al eens geholpen bij het bouwen
en verbouwen van hun woningen, de
handigheid zit dus wel in de vingers.
Maar met iets minder ervaring had ik dit
bouwpakket ook prima kunnen neerzetten.
Het werd geleverd met heldere
beschrijvingen. Naast een solide ook
nog eens een slim systeem dus.”
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Kenmerken & opties
•

Strakke
vormgeving
Hét vlaggenschip onder de
buitenverblijven met plat dak.
Elegant, veelzijdig en van
uitmuntende kwaliteit.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

•

Totale hoogte: 246 cm.

•

Doorloophoogte 224 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

•

Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

•

Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met

•
•

Buitenverblijven

zwaluwstaartverbindingen.
Getoogde schoren: 6,5x14 cm.
Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm
(douglas).
•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.

•

Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.

•

Inclusief aluminium daktrim.

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,

•

Exclusief hemelwaterafvoer.

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer.

1 Segment
#1610111727537824

2 Segmenten
#1610111703865755

3 Segmenten
#1610111776625571

Buitenverblijf Excellent

Modulair
Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

ook wel tuinkamer genoemd, omdat hij elegant oogt

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

en erg veelzijdig is. Het tuinverblijf is gemakkelijk op te

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

bouwen door de pen-gat- en zwaluwstaartverbindingen

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

in de constructie. Je krijgt hiermee vrijwel onzichtbare

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Een prachtig buitenverblijf met plat dak. Dit verblijf wordt

Kleuren

Impregneren is vanwege zwaluwstaartverbinding niet mogelijk.

Beschikbaar in:

Douglas

09

Kleuren

verbindingen. Kortom, een verfijnde afwerking.
Beschikbaar in:
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Vuren

04

05

06

Enkele kant-en-klare
samenstellingen
L Diepte 310 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Buitenverblijven

XXL Diepte 400 cm

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code
Prijsindicatie

€ 4.682,-

Of voer de volgende code in: #1610096533656428
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Ben je geïnteresseerd of
wil je graag meer informatie?
Kijk op www.hillhout.nl voor
een dealer bij jou in de buurt.

Hillhout Excellent
Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk
bouwen. De gordingen worden gemonteerd
door middel van zwaluwstaartverbindingen,
de ringbalken met behulp van pen-

Prijsindicatie

#1610096685498840

€ 6.403,-

gatverbindingen. Deze eeuwenoude
ambachtelijke werkwijze zorgt voor een
gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Prijsindicatie
Zwaluwstaartverbinding
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#1610097490322370

€ 14.991,41

Kenmerken & opties
•

Robuust
tuinparadijs
Met een landelijke uitstraling
en zeer robuuste uitvoering is
het buitenverblijf Prestige één
van de paradepaardjes uit ons
assortiment. Een vorstelijke
aanwinst voor elke tuin!

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 360 of 500 cm.

•

Totale hoogte: 269 cm.

•

Doorloophoogte: 224 cm.

•

Dakoverstek romdom: 40 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

•

Robuuste gordingen: 7x22 cm.

•

Rechte schoren: 12x12 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren)

•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.

•

Inclusief aluminium daktrim.

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,

Buitenverblijven

of 1,6x11,6 cm (douglas)

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer.
Exclusief hemelwaterafvoer.
•

Grote schroeven worden ambachtelijk afgedekt
met doken.

2 Segmenten
#1610111997929857

3 Segmenten
#1610112015332693

Buitenverblijf Prestige

4 Segmenten
#1610112033660622

Modulair

Zeer robuust uitgevoerd met extra dikke staanders en

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

gordingen. De grotere gebintschroeven worden mooi

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

weggewerkt achter sierdoken. Dit buitenverblijf biedt

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

genoeg ruimte voor een heerlijke zomer BBQ, lekker samen

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Het buitenverblijf Prestige is een imposante verschijning.

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

04

05

06

tafelen en daarna nagenieten in de loungehoek. Het kan
samenstelling met behulp van onze online configurator.
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Kleuren

allemaal, laat je fantasie de vrije loop en maak je eigen
Beschikbaar in:

Vuren

01

02
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Enkele kant-en-klare
samenstellingen
XL Diepte 360 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Verfraai jouw
buitenverblijf met
bijvoorbeeld extra
schuifdeur of een

Buitenverblijven

wanden, een glazen
XXL Diepte 500 cm
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

industriële glaspui.
Prijsindicatie

€ 8.217,-

Of voer de volgende code in: #1610699275655830
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Robuuste doken
Prijsindicatie

#1610699302680840

€ 11.412,Extra bergruimte
Vaak wordt er tijdens het indelen
van een buitenverblijf gekozen voor
het plaatsen van een huisje aan een
zijkant van het verblijf. Hiermee creëer
je extra bergruimte voor bijvoorbeeld
tuinstoelen, een grasmaaier, of ander
tuingereedschap.
Als je grote spullen of bijvoorbeeld een
bakfiets de berging in wil kunnen rijden
is het een goed idee om dubbele deuren
te kiezen. Zo kan je gemakkelijker in- en
uitrijden. Onze deuren zijn uitgevoerd
zonder drempel om dit nog gemakkelijker
te maken.
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Prijsindicatie

#1610699325759580

€ 19.927,45

Kapschuren

Kapschuren

#1610698773165650
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Kenmerken & opties
•

Landelijk genieten
De Kapschuur Premium is al
jaren een karakteristiek aanblik
in de tuin, een prachtige
aanvulling voor elke moderne
of landelijke tuin.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 260 of 310 cm.

•

Totale hoogte: 305 of 323 cm hoog

•

Doorloophoogte: 234 of 252 cm.

•

Hoogte voorwanden: 267 of 285 cm.

•

Hoogte achterwanden: 186 cm.

•

Staanders van massief douglas of duplo verlijmd
vurenhout: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 6,5x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal ± 25,5 cm hoog).

2 Segmenten
#1610112143632655

Kapschuren

3 Segmenten
#1610112175770677

Modulair

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Kapschuur Premium
Wat een plaatje. Vind je ook niet? Vroeger werden dit soort
schuren met name gebruikt op de boerderij voor het droog
stallen van allerlei landbouwwerktuigen. Wij hebben de
kapschuur van het land gehaald en stellen hem beschikbaar
voor alle liefhebbers van een traditioneel landelijke
uitstraling. Uiteraard geschikt om in te ontspannen en even

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:
•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

een momentje tot rust te komen. Even weg van alle drukte
die de huidige tijd met zich meebrengt.
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Enkele kant-en-klare
samenstellingen
M Diepte 260 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

L Diepte 310 cm
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

€ 4.096,-

Of voer de volgende code in: #1610097920907433
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.
Kapschuren

Prijsindicatie

Praktisch
De kapschuur Premium heeft een ruime
overstek aan de voorzijde van het
verblijf, waardoor je gemakkelijk droog
bij je berging kan komen. Plaats aan de
dakrand altijd een dakgoot, hierdoor valt
het water niet omlaag vanaf de dakrand
maar wordt het netjes afgevoerd. Zo

De wanden kunnen

voorkom je opspattend water en zand.

in dezelfde of in

Variatie

afwijkende kleur

Bij de indeling is veel mogelijk.

worden gespoten.

met kruis. Maak een keuze uit een aantal

Prijsindicatie

#1610098018143509

€ 4.947,-

Plaats een recht hekwerk of een hekwerk
wandtypes; blokhutprofiel, Zweeds rabat,
halfhouts rabat of rhombusprofiel. Elk type
heeft zijn eigen uitstraling, welke past bij
jou? Per wand kan het verschillen in welk
materiaal en kleur deze beschikbaar is.
In onze configurator kan je dit allemaal
uitproberen, zo zie je gelijk hoe jouw
ideale buitenverblijf er uit ziet en krijg je
een eerste indicatie van de prijs.
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Prijsindicatie

#1610107169248407

€ 5.289,51

Story

Bladerend door de Hillhout catalogus viel de blik van
Luc en Linda op een ontwerp dat leek op iets wat ze
zelf al eens hadden getekend. “Omdat het modulair
was, konden we het samenstellen naar ons idee.
Een praktisch bouwpakket, dat min of meer kant-enklaar werd geleverd. Mijn vader en ik konden er goed
mee uit de voeten. We hebben het samen gebouwd,
de kleine Lex hielp natuurlijk ook een beetje mee.
Een mooi vader-zoon-kleinzoon project!”

Om trots op te zijn
Kapschuren

Een plek met mogelijkheden, noemt Luc het
buitenverblijf. “Heerlijk om er met vrienden te zitten.
Het is ook vooral een plek voor ons gezin. Voor de
jongens is het hun eigen wereldje in de achtertuin,
voor Linda en mij is het een rustige relaxplek om van
de zon te genieten. Wie er het meest blij mee is?

Luc, Linda, Lex en Maes, Erp

“We wilden een
fijne én praktische
oplossing.
Missie geslaagd!”

Dat zijn we allemaal, maar... als je iets met eigen
Rode dakpannen, honingkleurig houtwerk

handen bouwt dan ben je toch wel extra trots!”

en donkere wanden. Kom je door de
poort de achtertuin in, dan is
de kapschuur het eerste wat je ziet.
Een mooie binnenkomer, aldus Luc:
“Ja, vooral het open gedeelte straalt
gastvrijheid uit. Het nodigt uit om even

“We hebben het samen gebouwd.
Een mooi vader-zoon-kleinzoon project!”

lekker te gaan zitten, voor een kop koffie
en een praatje. Dat hadden we ook echt
voor ogen toen we op zoek gingen naar
iets moois en gezelligs voor in onze
nieuwe achtertuin – we wonen hier net
een paar maanden.”

“Stiekem zoeken we steeds een reden
om er weer even te kunnen zitten.”
Luc en Linda zijn blij met hun nieuwe
kapschuur, dat is meteen duidelijk.
Geen zonnestraal of moment blijft
onbenut. Precies waarom je een
Hillhout in je achtertuin zet.

Wensenlijstje
Een jong gezin, twee kinderen en
daarmee ook veel spullen, speelgoed
vooral. Dan is een kapschuur een
mooie én slimme optie. “We wilden een
woonkamer voor buiten creëren, een fijne
plek”, aldus Luc. “Maar het buitenverblijf
moest ook praktisch zijn; opbergruimte
dus. Ik heb een achtergrond in design,
dus het moest natuurlijk óók mooi zijn.
Een wensenlijstje dus.”
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Kenmerken & opties
•

Royaal genieten
De Kapschuur Excellent is
een modern vormgegeven
kapschuur die niet misstaat
in een moderne tuin. Volledig
naar wens in te delen en aan te
passen aan jouw wens.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 1 dieptemaat: 400 cm.

•

Totale hoogte: 408 cm hoog.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Hoogte voorwanden: 224 cm.

•

Hoogte achterwanden: 125 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 14x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Getoogde schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

2 Segmenten
#1610112287701977

3 Segmenten
Kapschuren

#1610112305671460

Modulair

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Kapschuur Excellent
De Kapschuur Excellent is een echte blikvanger in

je hebt gelijk een gezellig sfeertje te pakken. Momenten om

de tuin. Modern maar met een knipoog naar het

nooit meer te vergeten.

verleden. Vandaar dat deze kapschuur in zowel de
Het is een royaal tuinverblijf waarin je zeker kan

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

genieten van al het mooie dat het buitenleven te bieden

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

heeft. Organiseer een High tea met vriendinnen of een

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

feestje met je vrienden in de Kapschuur Excellent en

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

moderne als traditionele tuin niet uit de toon zal vallen.
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Getoogde schoren
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Enkele kant-en-klare
samenstellingen
Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Met een zolder
creëer je een
extra bergruimte
voor bijvoorbeeld
tuinspullen.

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

€ 6.995,-

Pen-gat verbindingen

Prijsindicatie
XXL Diepte 400 cm

Of voer de volgende code in: #1610098748528301
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.
Kapschuren

Prijsindicatie

#1610107709156063

€ 11.998,-

Topgevels
De nok van de Hillhout Kapschuren
Excellent kan worden afgewerkt met
behulp van een topgevel. Dit is nodig
wanneer je een bergruimte wind- en
waterdicht wil maken. De topgevel

56

kan ook als decoratief element

Prijsindicatie

worden toegevoegd.

€ 11.114,-

#1610107843627090
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Story

Naast een fijne plek voor de dochters is de
kapschuur vooral ook een rustpunt voor het hele
gezin. Samen een hapje eten, even in je eentje
relaxen met een boek of in alle rust werken op de
Kapschuren

laptop. “Ja, het kan hier allemaal. Het open deel
biedt schaduw en beschutting, tot diep in het najaar
kunnen we er zitten. En wordt het te fris dan zitten
we gezellig in het afgesloten deel, dat is in dezelfde
stijl ingericht én er hangt een warmtelamp.” >>

Riccardo, Janine & dochters Rosa,
Nina en Donna, Son en Breugel

“Rust en ruimte.
Een stukje wellness
in onze eigen tuin.”

“We zijn met de dealer door de
catalogus gelopen”, vertelt Riccardo.
“Zo kozen we alle elementen waarmee
we de kapschuur vrijwel exact konden
nabouwen. Plus alle extra’s die we
daarbij tegenkwamen en die het verblijf

“We kijken uit over de hele tuin.
Daar is zo’n buitenverblijf natuurlijk
ook voor bedoeld.”

nóg mooier maakten. Zoals de witte
hekjes aan de voorzijde. En natuurlijk
het glas in de zijwand, waardoor we vrij
zicht over vrijwel de gehele tuin hebben.
Daar is zo’n buitenverblijf natuurlijk ook
voor bedoeld.”

Het was een plaatje in een magazine
waar ze verliefd op werden. Riccardo
en Janine namen het mee naar de
dealer. Voor zo’n kapschuur moesten
ze bij Hillhout zijn, liet hij hen weten.
Het duurde niet lang voordat het luxe
buitenverblijf in de achtertuin stond.

Chillplek en rustpunt
Het idee voor die glazen zijwand kwam
van Riccardo’s dochter. “Een slim idee,
want nu valt er een zee aan licht binnen.
Bovendien zorgen de strakke, zwarte
kozijnen voor een industrieel, hip
sfeertje. En dat vinden mijn drie dochters
natuurlijk ook leuk. Het is een plek
waar ze heerlijk kunnen chillen met hun
vriendinnen. En geloof me, dat doen ze
dan ook!”
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Kapschuren

Story

Comfort was voor Riccardo en Janine ook één van
de redenen om het buitenverblijf een plek te geven
in hun ruime, groene tuin. “We stappen nu zo vanuit
het zwembad het verblijf in, lekker warm en beschut.
Eigenlijk is het een stukje wellness in onze eigen tuin.
Het vakantiegevoel. Heerlijk!”

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een dealer
bij jou in de buurt.
60
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Kapschuur
op maat

Wij maken graag een kapschuur
op maat. Zo is er een prachtige
oplossing voor elke tuin.

Voor die situaties waarin
de standaard formaten en
modulaire oplossingen niet het
gewenste resultaat opleveren
bieden we maatwerk.

Zit jouw ideale kapschuur net
niet in ons standaard assortiment?
Dan lossen we het graag voor je
op. Ga naar de Hillhout dealer bij jou
in de buurt en hij zal toelichten hoe
Kapschuren

het in z'n werk gaat.

Voorbereiding
Maak een duidelijke schets of
tekening met de gewenste vorm,
afmetingen en samenstelling.
Jouw Hillhout dealer legt deze graag
voor aan ons team van technisch

Kapschuur
Maatwerk

tekenaars. Binnen enkele dagen
heb je een helder antwoord over
haalbaarheid, prijs en levertijd.

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een
dealer bij jou in de buurt.

Graag willen we je inspireren met
een aantal voorbeelden van maatwerk
oplossingen die we hebben mogen
realiseren in samenwerking met
onze dealers.
Het zijn stuk voor stuk prachtige
buitenverblijven geworden met een
rustieke aanblik.
De styling en een mooi aangelegde
tuin maken het totaalplaatje compleet.
Met een beetje fantasie zie je het zo
voor je.
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Zadeldaken

Zadeldaken

#1610698925716538
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Kenmerken & opties
•

Elegante
verschijning
Het Zadeldak Excellent is
een klassieke schoonheid.
De gebogen schoren en open
topgevel zorgen voor een
moderne twist. Natuurlijk is het
Zadeldak Excellent in te delen
naar eigen wens, zodat jouw
verblijf precies is afgestemd op
jouw wensen.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 en 400 cm.

•

Totale hoogte: 342 of 369 cm hoog.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Doorloophoogte 224 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 14x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

2 Segmenten
#1610112410480058

3 Segmenten
#1610112428473120

Modulair

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Zadeldak Excellent
geliefd model, ook voor in de tuin. Het Zadeldak Excellent

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

is een klassieke schoonheid. De gebogen schoren en open

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

topgevel zorgen voor een moderne twist. Natuurlijk is het

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

Zadeldak Excellent in te delen naar eigen wens, zodat jouw

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Het zadeldak is een traditionele dakvorm. Al jaren een zeer

verblijf precies is afgestemd op jouw wensen.

66

Prachtig maatwerk glazen
topgevel. Echt vakmanschap
van een van onze dealers.

67

Zadeldaken

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Enkele kant-en-klare
samenstellingen
L Diepte 310 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

XXL Diepte 400 cm
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

Ben je geïnteresseerd of wil
je graag meer informatie?

Prijsindicatie

€ 4.999,-

Of voer de volgende code in: #1610099285052184
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Kijk op www.hillhout.nl voor

Zadeldaken

een dealer bij jou in de buurt.

Zolder
In de Hillhout zadeldaken Excellent kan een zolder worden
geplaatst. Hiermee creëer je een extra bergruimte voor bijvoorbeeld
tuinspullen. De zolder kan ook worden toegevoegd als plafond van
een berging.
Prijsindicatie

Hillhout Excellent
Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken

#1610099388537248

€ 6.760,-

worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.
Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een
gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Prijsindicatie
Pen-gat verbinding
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#1610099795644333

€ 11.217,69

Maak een duidelijke schets of tekening met de
Voor die situaties waarin
de standaard formaten en
modulaire oplossingen niet het
gewenste resultaat opleveren
bieden we maatwerk.

gewenste vorm, afmetingen en samenstelling.
Jouw Hillhout dealer legt deze graag voor aan
ons team van technisch tekenaars.

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een

Zadeldaken

dealer bij jou in de buurt.

Zadeldak
Maatwerk
Maak een duidelijke schets of tekening
met de gewenste vorm, afmetingen
en samenstelling. Jouw Hillhout dealer
legt deze graag voor aan ons team van
technisch tekenaars. Binnen enkele
dagen heb je een helder antwoord over
haalbaarheid, prijs en levertijd.
Graag willen we je inspireren met een
aantal voorbeelden van maatwerk
oplossingen die we hebben mogen
realiseren.
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Buitenverblijven aan huis

Verblijven aan huis

#1610699072619341
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Kenmerken & opties
Buiten
wordt binnen

•

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar als hoekmodel of als recht model in
3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.

•

Totale hoogte: 261 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Wil je een buitenverblijf direct
aan huis? Dat maken we graag
voor je! Afhankelijk van jouw
keuzes kun je een deel van
je tuin bij jouw woonkamer
trekken.

Massieve douglas staanders, of vuren duplo
verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Staanders muurzijde 6,5x14 cm.

•

Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.

•

Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

•

Rechte schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).

•

Afdeklijsten: 1,8x7 cm.

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,
lijm voor bevestiging en dakdoorvoer met
zijuitloop.

•

Exclusief hemelwaterafvoer.

•

Inclusief knelstrip.

1 Segment

Verblijven aan huis

#1610112522936043

2 Segmenten
#1610112563885490

toe te voegen of een glazen schuifwand creëer je een

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

beschut plekje, maar behoud je de vrije blik op de tuin en

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

dus dat echte buitenlevengevoel.

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.
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Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Kleuren

kan je langer genieten van je tuin. Door industriële glaspuien

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

Met een buitenverblijf aan huis wordt buiten echt binnen en

Modulair

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

04

05

06

Kleuren

Buitenverblijven
aan huis Premium

3 Segmenten
#1610112580575093

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Hoger graag!

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

Nieuwbouwhuizen zijn vaak
hoger dan onze standaard
maatvoering. Daarom bieden we
onze tuinverblijven aan huis ook
verhoogd aan. Dit is maatwerk,
vraag onze dealers naar de

L Diepte 310 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

mogelijkheden.

De wanden kunnen
in dezelfde of in

XL Diepte 360 cm

afwijkende kleur
worden gespoten.

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code
Prijsindicatie

XXL Diepte 400 cm

TIP!

Op aanvraag kan jouw verblijf
hoger worden gemaakt!

€ 3.223,-

Of voer de volgende code in: #1610102728071621
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Hiernaast staan een aantal
voorbeeldsamenstellingen. Dit zijn
natuurlijk niet onze enige modellen!
Er is nog veel meer mogelijk.
Wanneer één van deze modellen je
aanspreekt kan je de QR code scannen.
Je komt direct bij het betreffende
Je kunt ook zelf jouw eigen
droomverblijf samenstellen. Ga dan
naar www.hillhout.nl/ontwerp-je-eigen-

Prijsindicatie

Verblijven aan huis

model terecht in onze configurator.
#1610102816460198

€ 3.912,-

buitenverblijf. Klaar met samenstellen?
Ga dan naar één van onze dealers, zij zijn
onze experts en kunnen je helpen met
het bestellen en eventueel opbouwen van
jouw buitenverblijf.

Ben je geïnteresseerd of
wil je graag meer informatie?
Kijk op www.hillhout.nl voor
een dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie

#1610102925669159

€ 8.562,76
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Story

“Onze woning is door mijn broer gebouwd, want voor
zo’n groot project ben ik – durf ik best toe te geven –
niet handig genoeg. Maar de overkapping durfde ik wél
zelf aan. Voor iemand met twee linkerhanden is zo’n
kant-en-klaar bouwpakket goed te doen. Trouwens,
met een beetje boerenverstand en de juiste spirit kan
iedereen het!” Mathijs zette de overkapping in een
paar dagen neer, samen met een collega en twee
vrienden. Dat deden zij begin december.
“Inderdaad, best fris buiten, maar het ging allemaal
heel snel. Het bouwpakket komt met duidelijke
instructies, de onderdelen waren al dekkend geverfd.
Het is bouwen, een beetje afwerken, aankleden met
leuke spullen en dan genieten!”

“Buitenhaard, buitenkeuken, buiten zijn.
Laat de seizoenen
maar komen!”

Mathijs heeft hart voor hout, dat is
duidelijk. Hij werkt dagelijks met de
mooiste houtproducten, woont met zijn
gezin in een zelfgebouwde houtskelet
woning én bezit sinds kort een houten
overkapping. “Een Hillhout Buitenverblijf

Genieten van de ‘seizoensverlenger’, zoals Mathijs de

“Samen een kop koffie drinken,

overkapping noemt, dat doet het gezin zeker. “Ook in het
najaar en zelfs in de winter is het een fijne plek, zo in deze

warme chocolademelk voor de kids

hoek van ons huis. Samen een kop koffie drinken, warme

én met elkaar rond de buitenhaard”

de buitenhaard is aangelegd, zullen we hier nóg vaker zitten.

chocolademelk en marshmallows voor de kids. En als straks

Aan huis Premium in vuren, om precies

Misschien ook nog wel een buitenkeuken erbij... Ik zie heel

te zijn”, vertelt Mathijs met een knipoog

wat gezellige momenten aankomen!”

Verblijven aan huis

Mathijs, Berit & kinderen Dex,
Lenne en Lori, Lierop

Koffie, chocolademelk en lange avonden

én met zichtbare trots. Dat laatste is
natuurlijk omdat hij de overkapping
eigenhandig bouwde.

Snel voor elkaar
Zo’n vijf jaar wonen Mathijs, Berit en hun
drie kinderen nu in het houten huis.

Hou je van hout, dan zit je goed bij
Hillhout. Dat weet Mathijs als geen
ander. Hij is namelijk salesmanager bij
Hillhout. En als je dán zoekt naar een
mooie overkapping voor bij je eigen
huis, dan is de keuze snel gemaakt.

Met de donkere, robuuste rabatdelen
op de gevel en de witte kozijnen is de
woning echt een blikvanger. Daar hoort
natuurlijk een overkapping bij die het huis
eer aan doet. “En waar we met het hele
gezin van kunnen genieten, het liefst het
hele jaar door”, vult Mathijs aan. Hij zocht
al een paar jaar naar dé overkapping.
Toen hij bij Hillhout aan de slag ging,
vond hij hem.
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Kenmerken & opties
•

Eindeloos
genieten
Hét vlaggenschip onder de
buitenverblijven aan huis.
Elegant, veelzijdig en van
uitmuntende kwaliteit.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.

•

Totale hoogte: 246 cm.

•

Doorloophoogte 224 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Staanders muurzijde 6,5x14 cm.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.

•

Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met
zwaluwstaartverbindingen.

•

Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.

•

Getoogde schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x19 cm.

•

Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.

•

Inclusief aluminium daktrim

•

Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking,

•

Exclusief hemelwaterafvoer.

•

Inclusief knelstrip

lijm voor bevestiging en verticale dakdoorvoer.

1 Segment
#1610112833335427

2 Segmenten
Verblijven aan huis

#1610112798845013

3 Segmenten
#1610112858155985

Buitenverblijven
aan huis Excellent

Modulair
Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

van binnen naar buiten vervaagt steeds meer. Dat kan je

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

versterken door de buitenruimte dezelfde styling mee te

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

geven als binnen. Zo is jouw buitenverblijf aan huis een

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

echte aanwinst voor jouw thuis.
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Beschikbaar in:

Douglas

09

Kleuren

buitensfeer van een buitenverblijf aan huis stapt? De grens

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

Hoe fijn is het als je vanuit het huis direct in de gezellige

Kleuren

Impregneren is vanwege zwaluwstaartverbinding niet mogelijk.

Beschikbaar in:

Vuren

04

05

06

Hoger graag!

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

Nieuwbouwhuizen zijn vaak hoger dan onze standaard
maatvoering. Daarom bieden we onze tuinverblijven
aan huis ook verhoogd aan. Dit is maatwerk, vraag onze
dealers naar de mogelijkheden.

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

L Diepte 310 cm

Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code
XXL Diepte 400 cm

Prijsindicatie

Op aanvraag kan jouw verblijf
hoger worden gemaakt!

TIP!

TIP!

€ 3.680,Bekijk ons tuinmeubilair
op www.hillhout.nl.

Of voer de volgende code in: #1610104277192525
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Hiernaast staan een aantal
voorbeeldsamenstellingen.
Dit zijn natuurlijk niet onze enige
modellen! Er is nog veel meer
mogelijk. Wanneer een van deze
modellen je aanspreekt kan je de
bij het betreffende model terecht
in onze configurator. Je kunt ook
zelf jouw eigen droomverblijf

Prijsindicatie

Verblijven aan huis

QR code scannen. Je komt direct
#1610104329636383

€ 4.483,-

samenstellen, ga dan naar
www.hillhout.nl/ontwerp-jeeigen-buitenverblijf. Klaar met
samenstellen? Ga dan naar een
van onze dealers, zij zijn onze
experts en kunnen je helpen
met het bestellen en eventueel
opbouwen van jouw buitenverblijf.

Prijsindicatie

#1610104378634840

€ 9.914,82
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Halfhouts rabat

Bepaal de indeling en
uitstraling van je buitenverblijf
met wanden. Zo maak je een
tuinverblijf in je eigen stijl.

•

2,7x14,5 cm.

•

Werkend breedte 13 cm.

•

Regelwerk 4x6 cm.

Kleuren

Wanden

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

03

09

01

02

03

09

05

06

07

08

Zweeds rabat
Halfhouts rabat

1,5-3x19,5 cm.

•

Werkende breedte 18 cm.

•

Regelwerk 4x6 cm.

Wanden

Buitenverblijf
wanden

•

Zonder wanden heb je slechts een overkapping.
Met wanden creëer je een berging, maar ook een
een aantal varianten.
Halfhouts rabat.

•

Zweeds rabat.

•

Rhombusprofiel.

•

Banddelen.

•

Blokhutprofiel.

Beschikbaar in:

Douglas

Zweeds rabat

Kleuren

84

•

Kleuren

huiselijk gevoel. De wanden zijn beschikbaar in

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

04

85

Rhombusprofiel

Verticale wanden
Halfhouts rabat en banddelen geven
een huiselijk gevoel in je buitenverblijf.
Onze banddelen zijn aan een kant ruw
uitgevoerd. Het geeft net dat stoere randje
aan de uitstraling mee.
Met een rhombusprofiel verkrijg je weer
een heel andere uitstraling. Het lijkt net of

•

1,5-2,7x14,5 cm.

•

Werkende breedte 13 cm.

•

Regelwerk 4x6 cm.

er allemaal dunne latten zijn aangebracht
op de wand. Speciaal voor liefhebbers van
Scandinavian design. Verfijnd en modern.

Rhombusprofiel

Speelse onderbreking
Wil je een mooie, maar toch open
onderbreking in jouw verblijf
toepassen. Geef jouw verblijf een
extra landelijke uitstraling door te
kiezen voor een hek met kruis.

Banddelen

Kleuren

creëren? Dan kan je een hekwerk
Beschikbaar in:

Vuren

01

02

04

05

06

07

08

02

04

05

06

07

08

Banddelen

•

1,8x14,5 cm.

•

Werkende breedte 13,5 cm.

•

Regelwerk 4x6 cm.

Niet toe te passen in de

Kleuren

Wanden

Kapschuur Premium.

Beschikbaar in:

86

Vuren

01

87

Blokhutprofiel douglas

•

2,8x19,5 cm.

•

Werkende breedte 18,2 cm.

•

4 profiellatten 4,0x2,5 cm.

Alleen toe te passen in

Kleuren

Premium buitenverblijven.

Beschikbaar in:

Douglas

Blokhutprofiel douglas

01

02

03

09

05

06

07

08

Blokhutprofiel vuren

Horizontale wanden
Blokhutprofiel is al jaren de standaard om
mee te bouwen en het blijft een mooie basis
om je buitenverblijf mee in te delen.
Één van de populairste wandtypes is het
Zweeds rabat. Bij uitstek geschikt om een
landelijke uitstraling mee te geven aan
een buitenverblijf. Maar wanneer het op
kleur gespoten is behaal je toch weer een

•

2,8x14,5 cm.

•

Werkende breedte 13,2 cm.

•

4 profiellatten 4x2,5 cm.

Alleen toe te passen in

moderne look en feel.

Wanden

Premium buitenverblijven.

Ben je geïnteresseerd of
wil je graag meer informatie?
Kijk op www.hillhout.nl voor een

Blokhutprofiel vuren
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Kleuren

dealer bij jou in de buurt.
Beschikbaar in:

Vuren

01

02

04

89

Alles uit de kast
Hillhout wil je laten genieten van jouw tuin. Mooie

Accessoires

producten, goede kwaliteit en veel keuzemogelijkheden.
Daarvoor halen we alles uit de kast. Figuurlijk gesproken
natuurlijk. In dit gedeelte van de catalogus hebben we een

Voor de perfecte afwerking
van jouw tuinverblijf of tuinhuis
kun je gebruik maken van
een uitgebreid assortiment
ramen, deuren, schuifwanden,
funderingsmateriaal,
verlichting, dakbedekking
en hemelwaterafvoeren.
Een uitgekiend programma met
mooie producten. Maak jouw
tuinverblijf af met materialen
die helemaal bij jou passen.
Tot in het laatste detail.

groot aantal verschillende accessoires voor je, zoals:
•

Deuren.

•

Ramen.

•

Glazen puien en schuifwanden.

•

Dakbedekking.

•

Hemelwaterafvoeren.

•

Verlichting.

•

Fundering.

•

Afwerking & bevestiging.

Kleurcode legenda
Veel van onze deuren en ramen worden standaard geleverd
zonder behandeling. Een aantal deuren en ramen kunnen op
kleur worden gespoten of worden geïmpregneerd, zodat ze
passen bij het verblijf dat je hebt uitgezocht. Kies en noteer
hierbij de juiste kleurcode. Een kind kan de was doen!

01 Kleu

rloos geïmpregneerd

02 Groen

geïmpregneerd

0 3 Z w a rt g
eïmpregneerd

Alles uit de kast

04 Wit gespoten

05 Lichtgrijs gespoten
06 Antraciet gespoten
07 Zwart gespoten

Stijltip: Bekijk eens de stand van de zon ten opzichte van

kunnen onze accessoires niet ontbreken.

je tuin, in de ochtend, middag en avond. Op deze manier

Ons veelzijdige aanbod in ramen en deuren geeft

kan je een goede keuze maken in de hoeveelheid zonlicht

je de mogelijkheid om extra, natuurlijk licht toe te

die je wil binnenlaten. Haal alles uit de kast onderweg

laten in je verblijf.

naar jouw droomverblijf!

08 Jungl
e groen gespoten
09 Transpa
rant gespoten
Accessoires

Bij het modulaire samenstellen van je buitenverblijf,

Per type staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn.
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Hieronder vind je een selectie van de mogelijkheden.
Om meer te weten te komen over alle mogelijkheden,
neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Dubbel glas

Grijs gegrond

Dubbel glas
Onbehandeld

Vuren deuren met
5-puntssluiting

Melkglas

Deur/kozijn Douglas

Een stelkozijn zorgt voor een
mooie aansluiting op een
wand met regelwerk.

TIP!

Deur/kozijn vuren

Deuren en
kozijnen

Linksdraaiend of rechtsdraaiend
Onze enkele deuren zijn zowel linksdraaiend als in een
rechtsdraaiende versie verkrijgbaar.

Deur/kozijn hardhout
Heb je een op kleur gespoten buitenverblijf besteld?
Dan kunnen we over het algemeen de deuren ook voorzien van

•

De enkele deuren zijn zowel linksdraaiend als in

een bijpassend of juist contrasterend kleurtje.

Luxe verzinkte hengen.

•

Hoogwaardige klinkset.

•

SKG** slotkast en cilinderslot.

•

Groen en kleurloos geïmpregneerde
deur hebben het komo certificaat
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Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

05

06

08

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

04

Accessoires

•

Kleuren

Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.

Kleuren

een rechtsdraaiende versie verkrijgbaar.
•
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Hieronder vind je een selectie van de mogelijkheden. Om meer te weten te komen over
alle mogelijkheden, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Dubbel glas
Onbehandeld
Melkglas

Een stelkozijn zorgt voor een
mooie aansluiting op een
wand met regelwerk.

TIP!

Raam/kozijn douglas

Ramen en
kozijnen

Raam/kozijn vuren

Een berging in je buitenverblijf is erg handig. Maar het is
nog handiger wanneer er licht naar binnen schijnt.
Er zijn verschillende manieren om meer licht in je berging
te creëren, maar één van de meest standaard opties is het
plaatsen van een raam.
We hebben een aantal varianten beschikbaar zodat er altijd

Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.

•

Standaard voorzien van rubberen tochtstrips.

•

Groen en kleurloos geïmpregneerde ramen
hebben het komo certificaat.

Beschikbaar in:

Douglas

01

02

09

05

06

08

Accessoires

•

Kleuren

één is die bij jouw wensen past.

Dan kunnen we over het algemeen de ramen ook voorzien
van een bijpassend of juist contrasterend kleurtje.
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Kleuren

Heb je een op kleur gespoten buitenverblijf besteld?
Beschikbaar in:

Vuren

01

02

04
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Shutterscherm Excellent
Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf.
Door de beweegbare houten lamellen
•

Lamellen bewegen middels een RVS-strip.

•

Lamellen: 1,9x9,5 cm.

•

Raamwerk 4,5x9 cm.

•

Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

Kleuren

van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

05

06

08

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

Vanaf 2021 ook beschikbaar
in industrial look.

TIP!

01

02

04

Shutterscherm douglas
Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf.

Glazen
schuifwanden

Door de beweegbare douglashouten lamellen van
het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.
•

Lamellen bewegen middels een RVS strip.

•

Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.

•

Raamwerk ca. 4,5x9 cm.

•

Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

•

Inclusief 2 bevestigingslatten.

Glazen schuifwanden zorgen ervoor dat je langer kan genieten van
het buitenleven. Ze zijn er dan ook in allerlei soorten en maten.
En wat zo mooi is…
We hebben de standaardmaten voor onze buitenverblijven op voorraad
Accessoires

liggen. Voor een maatwerkverblijf kunnen we ze natuurlijk volledig op maat
leveren zodat ze precies passen in jouw buitenverblijf. Informeer bij de
Kleuren

dealer wat voor jou de ideale oplossing is.
Beschikbaar in:
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Douglas

01

02

09
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Lichtstraat
Een lichtstraat zorgt voor extra lichtinval in je verblijf,
zo voorkom je dat het te donker wordt. Ideaal als je
bijvoorbeeld een buitenverblijf aan huis plaatst.

Vanaf 2021 ook beschkbaar
als glazen schuifwand!

TIP!

Zo behoud je licht in de kamer.

TIP!

Industriële
glaspui

Mooi in combinatie met
deze bijpassende ramen.

Helemaal de trend van dit moment! Deze glaspui is
gemaakt van een zwart gecoat aluminium raamwerk.
De industriële glaspui is 224 cm hoog en beschikbaar
in 5 breedtematen, maar is ook op maat te bestellen.

Standaardmaten zijn toe te passen in:
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Buitenverblijf Allure.

•

Buitenverblijf met plat dak Premium.

•

Buitenverblijf met plat dak Excellent.

•

Buitenverblijf met plat dak Prestige.

•

Buitenverblijf met zadeldak Excellent.

•

Buitenverblijf aan huis Premium.

•

Buitenverblijf aan huis Excellent.

•

Kapschuur Excellent.

Ben je geïnteresseerd of wil
je graag meer informatie?
Kijk op www.hillhout.nl voor

Accessoires

•

een dealer bij jou in de buurt.
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Funderingsysteem

Buiten en toch comfortabel

Een goed fundament is het halve werk.

2. Plaats de hardhouten funderingsbalken.

Wil je van jouw buitenverblijf een tuinkantoor

Ons funderingssysteem is speciaal gericht op het

Tussen de poeren, op de plek(ken) waar je een wand wil

maken of er nog langer van genieten, dan is

plaatsen van een van onze tuinverblijven.

zetten. Je hoeft niet te zagen, want ze zijn beschikbaar

het verstandig deze te isoleren. Zo voelt het

in de maten van onze wanden en zijn gemakkelijk te

ook bij winterse temperaturen aangenaam

Het werkt als volgt:

plaatsen, je kunt ze zo in de sleuven laten zakken.

aan in jouw verblijf.

1. Plaats de poeren.

3. Zet de funderingsbalken vast met het bevestigingsmateriaal.

Deze zijn uitgevoerd met een plaat aan de onderzijde.

4. Zo maak je een solide basis om jouw buitenverblijf

Kies als isolatie bijvoorbeeld voor flexibele

Dit zorgt voor extra stabiliteit.

op te bouwen.

houtvezelplaten. Deze hebben een afmeting
van 1220x575 mm en zijn gemakkelijk te
verwerken. Het materiaal is uiterst geschikt
om de ruimte tussen de regels van een
wand te vullen, is van nature bestand tegen
ongedierte en brandvertragend behandeld.
Onze isolatieplaten zijn gemaakt van
houtsnippers afkomstig uit overschotten
van zagerijen. De houtvezels zijn 100%

1

2

recyclebaar. Kortom, wordt jouw buitenverblijf
na tientallen jaren afgebroken of verbouwd,
dan kan het isolatiemateriaal gebruikt worden
Erg verantwoord en volledig volgens
het cradle-to-cradle principe.

3

4

TIP!

als grondstof voor nieuwe platen.

Om vochtdoorslag te voorkomen is het handig een waterdichte maar
dampdoorlatende folie te gebruiken.

Flexibele
houtvezelplaten
Beschikbaar per pak of per pallet
in twee diktes.

Heb je liever een standaard poer?
Dat kan natuurlijk ook. Onze poeren zijn
uitgevoerd met een verstelbare verzinkte plaat.

60 mm dikte, Rd 1.55
8 platen per pak, 80 per pallet.
80 mm dikte, Rd 2.10
6 platen per pak, 60 per pallet.

Accessoires

Zo kan je het verblijf na afloop nog stellen.
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Verfraaiing

Onderstaand vind je een selectie van de mogelijkheden. Om meer te weten te komen over alle mogelijkheden, neem contact op met
de dealer bij jou in de buurt.

Daktrimmen

Hemelwaterafvoer

Daktrimmen zorgen voor een mooie, strakke en duurzame

Bedenk je, voordat je een buitenverblijf plaatst, dat je waarschijnlijk

afwerking van de daklijst. Beschikbaar in twee vormen, recht of

een afvoer nodig hebt voor het hemelwater. Dit is voor elke locatie

met een ronde kraal.

anders. We hebben een aantal varianten beschikbaar, hierdoor kun
je een goede oplossing vinden voor jouw specifieke situatie.

Dakpanplaten

Spotjes

Dakpanplaten zijn een duurzame oplossing voor het bedekken

Door spotjes te monteren tijdens de opbouw kan je de

van een dak. Voor elke smaak wat wils, maak een keuze uit

verlichting erg mooi verwerken
in de gordingen van je
Amadora
Amadora zwart

Amadora

Artikelnr: L2197
Warmwit licht (2700K)
2 x 1,5 watt
Cree LED
Dimbaar
Lichthoek 45°
7 meter kabel
IP67

Amadora

Artikelnr: L2210
Warmwit licht (2700K)
2 x 1,5 watt
Cree LED
Dimbaar
Lichthoek 45°
7 meter kabel
IP67

Artikelnr: L2197
Warmwit licht (2700K)
Artikelnr:
2
x 1,5 wattL2197
Warmwit
Cree
LED licht (2700K)
2 x 1,5 watt
Dimbaar
Cree LED 45°
Lichthoek
Dimbaar
7 meter kabel
Lichthoek
45°
IP67
7 meter kabel
IP67

zwart, antraciet, terracotta of donkerrood. Schroeven worden

buitenverblijf. Zo breng je sfeer onder je overkapping terwijl je

meegeleverd in de gekozen kleur.

geniet van de avond.

85 MM

Amadora

55 MM
40 MM

Amadora zwart

Artikelnr: L2197
Warmwit licht (2700K)
Lamego
2 x 1,5 watt
Artikelnr: L2198
Cree LED
Warmwit licht (2700K)
Dimbaar
2 x 1,5 watt
Lichthoek 45°
Cree LED
7 meter kabel
Dimbaar
IP67
Lichthoek 45°
7 meter kabel
IP67

Artikelnr: L2210
Amadora
Warmwit lichtzwart
(2700K)
Artikelnr:
2 x 1,5 wattL2210
Warmwit
Cree LED licht (2700K)
2
x
1,5
watt
Dimbaar
Cree
LED 45°
Lichthoek
Dimbaar
7
meter kabel
Lichthoek 45°
IP67
7 meter kabel
IP67

55 MM
40 MM
55 MM

85 MM 85 MM

40 MM

Amadora zwart

Lamego

85 MM

29
7
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55 MM
40 MM

Artikelnr: L2198
Lamego
Warmwit licht (2700K)
Artikelnr:
2 x 1,5 wattL2198
Warmwit
Cree LED licht (2700K)
2
x 1,5 watt
Dimbaar
Cree LED 45°
Lichthoek
Dimbaar
7
meter kabel
Lichthoek 45°
IP67
7 meter kabel
IP67

Accessoires

Artikelnr: L2210
Warmwit licht (2700K)
Lamego zwart
2 x 1,5 watt
Artikelnr: L2211
Cree LED
Warmwit licht (2700K)
Dimbaar
2 x 1,5 watt
Lichthoek 45°
Cree LED
7 meter kabel
Dimbaar
IP67
Lichthoek 45°
7 meter kabel
IP67

Lamego

Artikelnr: L2198
Warmwit licht (2700K)
2 x 1,5 watt
Cree LED

Lamego zwart

Artikelnr: L2211
Lamego
zwart
Warmwit licht
(2700K)
Artikelnr:
2
x 1,5 wattL2211
Warmwit licht (2700K)
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Algemeen

Een dag vol inspiratie
voor jouw tuin
In het grootste tuininspiratiepark
van Nederland heeft Hillhout zowel
tuindecoratie als tuinverblijven staan
om je te inspireren.

Wij ontwikkelen kwalitatief het beste en het mooiste
tuinhout. Ook produceren wij met veel plezier
buitenverblijven om het hele jaar door buiten te
kunnen genieten. Jaarlijks komen we met vele
nieuwe producten en toepassingen. Hierdoor kun
je volop genieten van de nieuwste trends op het
gebied van buitenleven.

Walstraat 2A
6629 AD Appeltern
+31 (0)487 54 17 32
info@appeltern.nl
www.appeltern.nl
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Algemeen

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

Onze liefde voor de natuur begint daarom bij de keuze
voor hout!

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.

•
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Hout is uitstekend recyclebaar.
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Beken kleur

Al onze tuinverblijven zijn verkrijgbaar in gespoten

Geef jouw verblijf een goede start met

uitvoeringen. Hierbij worden de onderdelen stuk voor stuk

een dekkende laag verf door te kiezen

door middel van een (milieuvriendelijke) mechanische

voor een van onderstaande kleuren. Na de montage

verftechniek rondom gespoten.

van het verblijf hoef je het schilderwerk alleen maar

Algemeen

Hoogwaardige kwaliteit

periodiek te controleren en te onderhouden. Voor het
Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt

seizoen 2021 hebben we de volgende kleuren voor je.

het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het

De kleuren kunnen afwijken i.v.m. natuurlijk karakter van

weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling

de ondergrond.

en (blauw)schimmel.
Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van

Vuren spuitkleuren

een laag verf worden hoekverbindingen, zaagkanten
en ook veer en groef beschermd. Doordat gebruik
wordt gemaakt van een zeer moderne spuitbaan en er

De kleuren 07 en 08 worden alleen toegepast op wanden.

gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde
omstandigheden wordt een egaal dekkende beitslaag
verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor
04 Wit

dezelfde kwaliteit.

05 Lichtgrijs

Mooie kleuren jarenlang

06 Antraciet

Vurenhout is een uitstekende basis voor het aanbrengen

07 Zwart gespoten

van kleur. Maar onder invloed van het weer en ultraviolette
(UV) straling van de zon heeft het schilderwerk wel te

08 Jungle groen

lijden. We adviseren je dan ook om periodiek na opbouw
van jouw verblijf het schilderwerk te controleren op
vervuiling, onthechting en/of algengroei. Na verloop
van tijd kan de kleurintensiteit verminderen, om dit
te voorkomen kan eventueel een extra transparante

Douglas spuitkleur

afwerking worden aangebracht. Ook is het van groot
belang om het verblijf vrij te houden van begroeiing en
beplanting. Hierdoor kunnen de wanden voldoende
drogen door de wind en voorkom je schimmel en/of
vochtophoping. Let vooral op de zon belaste zijden.
Deze zijden hebben meer te lijden door UV-belasting en

09 Transpa
rant gespoten

hebben meer onderhoud nodig dan de andere zijden.

Een tuinverblijf
op kleur
gemaakt

Geef jouw tuin-trots helemaal jouw eigen stijl door het
tuinverblijf op kleur te laten spuiten. Met behulp van
geavanceerde spuittechniek in onze eigen fabriek wordt

Zelf beitsen

een rondom dekkende verflaag verkregen.
Je kunt naar hartenlust combineren. Wat denk je
bijvoorbeeld van een kleurloos geïmpregneerde basis
met antracietkleurige wanden? Of een witte basis met
lichtgrijze elementen?

Handig verfbusje
Om kleine defecten

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is
kun je het zelf verduurzamen door het te (laten) beitsen.
Door een transparante of een dekkende beits is het
mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil
zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.
Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar

aan het oppervlak bij
montage te herstellen,
is van elke kleur
een klein busje verf
aan het bouwpakket
toegevoegd.

opnieuw te beitsen.
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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.

Scandinavisch vuren
Scandinavisch vurenhout van Hillhout is hout met fijne
jaarringen voorzien van een sterke structuur en toch
mild genoeg om het gemakkelijk te kunnen bewerken.
Het Scandinavisch vurenhout staat bekend om de

Hout is
ons leven

Algemeen

Ons hout & haar herkomst

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.

uitstekende kwaliteit.

Bomen kappen? Bomen planten!
Hout is een natuurlijk product dat zichzelf vernieuwt.
Met plantagebossen wordt dit proces gereguleerd. Voor iedere
boom die wordt gebruikt wordt een nieuwe geplant. Het kappen is
ook nodig om de bossen gezond te houden, zodat het bos gezond
blijft en het natuurlijk evenwicht blijft bestaan. Duurzaam beheerde
bossen groeien immers weer bij na een selectieve oogst van enkele

Douglashout
Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is
daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in
Europa. Het kernhout kan daardoor onbehandeld
worden gebruikt, maar naar wens ook
geïmpregneerd worden.

bomen. Bovendien leggen we CO2 vast door van dit hout producten
te maken die we nog lang kunnen gebruiken of hergebruiken.

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

Hardhout
Al ons hardhout is afkomstig uit
duurzaam beheerde bosgebieden.
De hardhoutsoorten die in de Hillhout

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

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 veen 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 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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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.

Algemeen

Een boom maakt van nature hars aan.

TIP!

TIP!

Losse kwasten en noesten kunnen met houtlijm opnieuw vastgezet
worden.

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

Witte en groene (zout)vlekken

Schimmel (witte vlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout

er zoutvorming aan de oppervlakte van het

kunnen ontstaan wanneer natte delen

hout optreedt. Deze verkleuring van wit en

enige tijd dicht opeengestapeld liggen,

groenachtige plekken ontstaat in combinatie

wat tijdens productie en transport het

van impregneermiddel en hars. Deze vlekken

geval kan zijn.

verdwijnen vanzelf.

Eenvoudig met een borstel of een vochtige doek te verwijderen.

TIP!

Hout heeft karakter en staat prachtig in jouw
tuin, maar hout is ook een natuurproduct
dat zich aanpast aan veranderingen in de
omgeving. Ondanks dat we A-kwaliteit
hout verwerken en deze uiterst zorgvuldig
selecteren zijn onderstaande kenmerken
mogelijk. Andere vragen over hout? Lees de
veelgestelde vragen op de volgende pagina
of stel jouw vraag aan de dealer.

Hars

Kwasten ook wel noest genoemd, behoren

kwasten is afhankelijk van de houtsoort

TIP!

Hout,
een levend
materiaal

Kwasten en noesten

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

Kromtrekken

Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Bloeden

Hout kan door weersinvloeden

Door vocht of droogte kan hout uitzetten

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen

vervormen en kromtrekken.

of krimpen, waardoor scheurtjes

uitstoten, welke soms wit, rood of bruin van

Voor deuren is een kromming loodrecht

kunnenontstaan. Hoe hoger de

kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar

op het deurvlak en uitbuiging van het

duurzaamheids-klasse hoe kleiner de

kunnen wel vlekken geven op onderliggend

deurblad uit het vlak toelaatbaar, zolang

droogtescheuren.

materiaal zoals terrastegels of zich vermengen

dit de werkbaarheid/montage niet

met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde

belemmert. De toelaatbare afwijking

“bloeden” stopt na verloop van tijd vanzelf.

snel mogelijk te behandelen

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

met een afdeklaag, zodat het hout

TIP!

Wij adviseren onbehandeld hout zo

TIP!

van het deurblad uit het vlak is 20 mm.
Verwerk hardhout direct zodat je het niet hoeft op te slaan en bang
hoeft te zijn voor vlekken. Wil je 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.

beschermd is tegen weersinvloeden.

Kernhout en spint

Pinholes

Kleurverschil/vergrijzen

Een houten stam bestaat uit kernhout

Hout kan kleine pinholes bevatten.

Door het impregneren kunnen er kleur-

en spinthout. Kernhout is meestal wat

Dit zijn kleine, onschuldige gaatjes ontstaan

verschillen optreden. Deze kleurverschillen

donkerder en het binnenste deel van

door insecten (geen houtwormen!). Vaak

zullen onder invloed van zonlicht langzaam

de stam. Spinthout heeft bij sommige

trekken deze gaatjes na verloop van tijd dicht.

verdwijnen. Geïmpregneerde planken

houtsoorten een lichtere kleur.

Pinholes komen overigens weinig voor.

worden na verloop van tijd blanker en

Van nature is spinthout minder

Het meest komen pinholes voor in hardhout,

zullen langzaam vergrijzen.

duurzaam dan kernhout.

maar het kan in alle houtsoorten in
wisselende hoeveelheid voorkomen.
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Algemeen

Vraag & antwoord
Onderstaand vind je de antwoorden op enkele veelkomende vragen.
Waarom de keuze voor hout?

Daarbij verandert de maatvoering, dus het kan krimpen en

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke

of uitzetten waardoor scheurtjes mogelijk kunnen ontstaan.

eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het

Maar dit heeft géén invloed op de duurzaamheid van het

goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor in jouw

product. De afwerking van een houtproduct bepaalt de

tuin. Wij vinden het belangrijk dat je lang van onze producten

tolerantie van het eindproduct.

kunt genieten. Daarom verduurzamen wij veel producten
op onze eigen impregneerlocatie in Nederland volgens de

Is behandeling van mijn product noodzakelijk?

KOMO-keur voorwaarden. Dit gebeurt op een kwalitatieve

Of je nu voor een onbehandeld, geïmpregneerd of gecoat

manier en voldoet productietechnisch aan de milieueisen.

Hillhout product kiest, elk tuinproduct is onderhevig aan
weersinvloeden. Bij impregnatie bijvoorbeeld zal de kleur

Wat doet Hillhout verder aan duurzaamheid?

na enkele maanden in intensiteit afnemen. Het is daarom

Wij doen er alles aan zo groen mogelijk te produceren.

van belang om jouw product goed na te behandelen met

Voor de productie en verwerking van hout zijn geen grote

bijvoorbeeld beits of impregneermiddel. Om je op weg

hoeveelheden energie nodig. Het hout van Hillhout is

te helpen is in ieder geval bij elk verblijf een passend

bovendien gecertificeerd en komt uit speciaal daarvoor

behandeladvies toegevoegd.

aangelegde productiebossen. Daar wordt meer aangeplant
dan gekapt. Doordat de bomen dicht op elkaar staan

Is er maatwerk mogelijk?

vormen ze een ecosysteem, hierdoor onttrekken ze veel

De maatvoering van onze Hillhout producten is gebaseerd

CO2 aan de lucht. Lees hier meer over onze keurmerken

op een combinatie van ervaring en kennis. Door gebruik te

(www.hillhout.nl/over-ons/onze-keurmerken/). Bovendien is

maken van gestandaardiseerde houtmaten kunnen we de

ons hout met relatief weinig energie uitstekend recyclebaar.

meeste vragen op een efficiënte en dus betaalbare manier
oplossen. Soms is standaard bij een tuinverblijf net niet

Ik heb een Hillhout product gekocht,
wat kan ik verwachten?

goed genoeg. Jouw overkapping moet bijvoorbeeld net een

Met een product van Hillhout investeer je in kwaliteit.

maatwerk aan. Vraag jouw Hillhout verkooppartner daarbij

In kwaliteit van leven, duurzaamheid en milieu.

om advies.

beetje langer of juist wat minder diep. Hiervoor bieden wij

Waarden waar we als Hillhout al jarenlang op inzetten.
Iedere productfase kent een controle op maatvoering,

Suggesties en tips

constructie, beschadigingen en op de juiste verpakking

Heb jij goede suggesties of mooie foto’s van

en wijze van transport. Dit alles om jouw Hillhout product

jouw Hillhout product(en)? Goed om te horen!

naar wens af te leveren. Het opbouwen van een tuinverblijf

Mail deze aub naar info@hillhout.nl.

is een intensieve klus. Gelukkig weet jouw Hillhout dealer
van de hoed en de rand. Wil je zelf aan de slag?
Wij zorgen bij aflevering voor een duidelijke

Duurzaam mooi
Impregneren onder hoge druk
Om hout een duurzaam karakter te geven wordt
veel van ons hout in eigen beheer onder druk
en vacuüm geïmpregneerd. Door deze methode
is hout beter bestand tegen water, schimmel
en houtrot en neemt de levensduur toe in
vergelijking met onbehandeld hout.
Veel van onze producten worden onder KOMO-keur
geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het

Als een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft
deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij.
Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van
kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het
zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag
ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een
laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een
product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van
optrekkend vocht.

impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst.
Dit proces is volledig computergestuurd. Hierdoor is het
impregneer-proces van constante kwaliteit en voldoet het
aan de eisen van de KOMO-keur. Het KOMO-keurmerk staat
er voor garant dat de kwaliteit van dit proces voldoet aan de

Kijk voor meer info op
www.komo.nl

eisen van zowel de overheid als de marktpartijen.

montagehandleiding en enkele handige tips.

Hout leeft, hoe zit het met de maatvoering?
Elke houtsoort heeft zo zijn specifieke eigenschappen

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

en karakter. Onder bepaalde omstandigheden -zoals

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

veranderende luchtvochtigheid – kan hout gaan ‘werken’.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudig, waaronder
begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige 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 oefening,

Geen antwoord op je vraag gevonden? Neem dan contact op met je dealer.

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
online) of in een RTV-uitzending.
Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.
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Gemaakt voor Momenten

Jouw Hillhout dealer:

