Schutting door ons geplaatst:
Standaard: Schutting 23 planks douglas
schermen geïmpregneerd grenen
naaldhout, midden Europees,
komo gekeurd, plankafmeting
16-17x 140 mm. Scherm 1,8x 1,8 meter
rvs geschroefd. Afgewerkt met een
piramide koplat. Onderplaat beton
184 x 24 cm Gladde betonpaal met
diamand kop 280cm
Opties: Grenenhout, gespoten
grenenhout, douglas hout, hardhout.
De schermen kunnen recht of toog
gezaagd worden. Ook kunt u het aantal
planken waar het scherm uit bestaat
zelf bepalen ( 17,19, 21 of 23 planks)
Grijs of antraciet beton. Betonpaal
afwerking bol, plat of piramide

Zweeds rabbat
Dit kan in de standaard, semi-luxe en
luxe schutting worden gemonteerd.
Verkrijgbare houtsoorten:
Grenen, Douglas en zwart gespoten
Douglas. Ook heeft u de optie om de
schutting enkelzijdig of dubbelzijdig
te laten bekleden.

Verkrijgbaar vanaf
€ 96,00 per meter

Prijs per meter vanaf € 69,95
Semi luxe
met 1 rotsmotiefplaat 36 cm hoog
Schutting 21 planken schermen,
plankafmeting 16-17x 140 mm.
Scherm 1,8x 1,8 meter rvs geschroefd.
Afgewerkt met een piramide koplat.
Onderplaat 184 x 36 cm.
Gladde betonpaal met diamand kop 280cm.
Opties: Grenenhout, gespoten grenenhout,
douglas hout, hardhout. De schermen kunnen
recht of toog gezaagd worden. Ook kunt u het
aantal planken waar het scherm uit bestaat
zelf bepalen ( 17,19, 21of 23 planks)
Grijs of antraciet beton.
Betonpaal afwerking bol, plat of piramide

Blokhut planken schutting
Deze schutting wordt geplaatst in sleufpalen
( 12 x 12 cm ) Het leuke van dit type schutting
is dat er palen tot wel 350 cm lang leverbaar
zijn ( ook normale lengtes natuurlijk)
U heeft totale vrijheid met het indelen van
de schutting, een betonplaat of 2 of 3 of 4.
De motiefplaten passen er natuurlijk ook in.
Leverbaar hout: Grenen, gespoten hout,
Douglas en Bankirai.
Deze schutting is 100% dicht en er zit geen
bevestigingsmateriaal in het zicht!

Verkrijgbaar vanaf
€ 108,00 per meter

Prijs per meter vanaf € 89,95
Rotsmotief antraciet
Schutting 21 planken schermen, komo gekeurd,
plankafmeting 16-17x 140 mm.
Scherm 1,3x 1,8 meter rvs geschroefd.
Afgewerkt met een piramide koplat.
Antraciet rotsmotief onderplaat 2x Gladde
betonpaal antraciet met diamand kop 280cm.
Optioneel kunnen wij ook een beton afdekkap
op de dubbele rotsmotief onderplaat monteren.
Opties: Grenenhout, gespoten grenenhout,
douglas hout, hardhout. De schermen kunnen
recht of toog gezaagd worden. Ook kunt u het
aantal planken waar het scherm uit bestaat
zelf bepalen ( 17,19, 21of 23 planks)
Grijs of antraciet beton.
Betonpaal afwerking bol, plat of piramide

Prijs per meter vanaf € 114,95

Poorten
(grenenhout, douglas en bankirai )
Poort 16×140
Poort 90×200
Poort 100×200
Poort 110×200
Poort 120×200
Poort 130×200
Poort 140×200
Poort 150×200
Poort 200×200
Alle poorten zijn incl.
slot en worden in een kozijn geplaatst.

Gemonteerd verkrijgbaar
vanaf 195,00

U kunt variatie in uw schutting maken
d.m.v. een grindscherm .
Standaard gebruiken wij hier ardennersplit
voor, maar heeft u andere wensen dan
horen wij deze graag.
Het gaas is van gegalvaniseerd ijzer gemaakt
en de houten kaders
zijn verkrijgbaar in grenen, gespoten
genen, Douglas en Bankirai.

Verkrijgbaar vanaf € 131,00

Een leuke variatie zijn gaasschermen
met houten kader. U kunt de gehele
schutting laten plaatsen met gaasschermen,
of gewoon 1 vak van 60, 90 of 180 cm breed
tussen de houten schermen als afwisseling.
Als u een scherm van 180 van gaas wilt
i.p.v. hout is er geen meerprijs.
Wilt u een gaasscherm van 90 cm breed
tussen uw schutting dan brengen wij u
€ 35,00 extra in rekening.
Verkrijgbaar in :
Grenenhout, gespoten grenenhout,
Douglas hout, hardhout.
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De ervaren schuttingbouw specialist in Brabant.
Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van hout-beton schuttingen
om de privacy van uw domein te verzekeren!
Wij leveren een schutting volledig op maat van uw tuin of landgoed.
Wij leveren hout-beton schuttingen aan zowel particulieren als bedrijven.
Voor levering en plaatsing van diverse soorten
hout-beton schutting tegen de scherpste prijzen.

