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Recht dicht scherm
-  14 planken 13 x 145 mm
-  Genageld  
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Plankenscherm 
-  Horizontaal en verticaal te gebruiken
-  19 lamellen 9 x 100 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Vintage scherm 
-  15 planken - 15 x 140 x 1800 mm
-  3 tussenlatten - 20 x 70 x 1800 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Recht hardhout scherm
-  15 planken
-  Inox geschroefd
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Toog scherm
-  15 geschaafde planken 15 x 145 mm
-  Gebogen scherm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Jumbo gebogen scherm
-  19 geschaafde planken 15 x 145 mm
-  Gebogen scherm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Recht scherm
-  17 geschaafde planken 15 x 120 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm
 -  Maatwerk mogelijk!

Kant scherm
-  15 geschaafde planken 15 x 145 mm
-  Afgeschuinde hoeken bovenaan
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Jumbo recht scherm
-  19 geschaafde planken 15 x 145 mm
-  3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
-  Inox geschroefd
-  Afmeting 1800 x 1800 mm
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NTUINSCHERMEN 
Zorg voor privacy in je tuin

Ga je voor een strak, modern tuinscherm of ben je gewonnen 

voor een decoratief scherm? Een tuinscherm staat mooi in elke 

tuin en dient om extra privacy te creëren. Tuinhoutcentrum 

heeft een kwaliteitsvol scherm voor elke tuin. Breng eens een 

bezoekje aan onze showtuin en ontdek ons ruim aanbod!

Bezoek onze

SHOW
TUIN

Ruim
e

keuze

            Een superstevig scherm dat 
                          past in elke tu in

Plankenscherm lariks 
-  3 tussenlatten
-  11 planken 20 x 195 x 1800 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Stevige tussenlatten van 20 x 70 mm

Grote overlapping = extra veel privacy

Maatwerk
mogelijk
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Geef je tuin extra cachet

Een decoratief scherm is de ideale afscherming voor elke tuin. Ze 

zijn even makkelijk te plaatsen als de solide plankenschermen. 

Onze decoratieve schermen zijn er in verschillende materialen, 

stijlen en uitvoeringen. 

DECORATIEVE
SCHERMEN
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Cordoba duo scherm 
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Cordoba scherm
-  30 latten met tussenspatie
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Normandië scherm
-  Halfronde, gefreesde regels
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

            De trend van 2020:
                    verticaal tu inieren!
               

Kent kastanje vlechtscherm 
-  Afmeting 1500 x 1800 mm

Gevlochten wilgenscherm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Hazelaar scherm 
-  Afmetingen 1800 x 1800 mm
                         1800 x 1200 mm
                         1800 x 900 mm

constructie
StevigeECO

constructie
StevigeECO

Lamello scherm
-  Met afgeronde, geschaafde latten
-  Verticale steunen 28 x 56 mm
-  Afmeting scherm 1780 x 1800 mm

Strada scherm 
-  Gesloten windscherm
-  Te combineren met gleufpaal 28 mm
-  Inox geschroefd
-  Afmeting scherm 1780 x 1800 mm - deur 1000 x 1800 mm

Venice 
-  Strak en stijlvol tuinscherm
-  Geschaafde latten 16 x 38 mm
-  Inox geschroefd
-  Afmeting 1780 x 1800 mm
 

Fino scherm
-  Modern scherm met fijne latten
-  Inox geschroefd
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Nieuw!
2020

Rozen scherm
-  Geschaafde latten 10 x 30 mm
-  Openingen ca. 150 x 150 mm
-  Kader 35 x 55 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Fino Nero scherm
-  Modern scherm met fijne latten
-  Zwart behandeld grenen
-  Inox geschroefd
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

            Ideaal voor al je keuken 
             kruiden ...               

TUINSCHERMEN 
Zorg voor privacy in je tuin

Malaga scherm
-  Tuinscherm voorzien van verschillende 
   plantenbakken
-  Voor standaard plastieken bloembakken
-  Volledig gemonteerd
-  Verkrijgbaar in 2 afmetingen:
   1800 x 1200 mm en 1800 x 1800 mm



Massief blokhutplanken scherm
-  Tand-Groef planken van 28 x 145 mm
-  Te plaatsen met houten gleufpalen,
   alupalen of betonpalen
-  13 planken voor een hoogte van 1780 mm
-  Te combineren met een rechte finishplank

BLOKHUTPLANKEN 
SCHERM
Alternatief voor gemonteerd scherm Zelf een mooie, strakke afsluiting maken? Als      

alternatief voor gemonteerde schermen bieden 

wij ook onze blokhutplanken aan. Een topper!  

➜ Blokhutplanken zie pag. 31 

Thermowood is Noors dennenhout dat een thermische 

behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid 

verhoogt. Doordat het hout opgewarmd wordt tot 

ongeveer 210 °C, worden suikers, koolhydraten en harsen 

uit het hout verwijderd. 
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Eenvoudig
te monteren

TUINSCHERMEN
VOOR GLEUFPALEN
Ook gleufpalen verkrijgbaar
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Luxe plankenscherm
-  19 geschaafde planken van 15 x 120 mm
-  Tussenlatten 28 x 95 mm
-  Afmeting 1800 x 1800 mm

Dit tuinscherm heeft tussenlatten die buiten het 

scherm steken zodat deze perfect in de houten 

gleufpalen kunnen geschoven worden. 

➜ Gleufpalen zie pag. 28  

THERMOWOOD
Thermisch behandeld Noors dennenhout

Hierdoor is er geen voeding meer aanwezig voor insecten 

en schimmels. Tevens wordt de vochtevenwichtsgraad 

verminderd met 50 % en nemen de vervormingen af met 

eenzelfde percentage. Het hout draagt het PEFC-label 

(Pan European Forest Certification) en is dus afkomstig 

uit duurzaam beheerde bossen.

BLOKHUTPLANKEN
Voor een natuurlijke uitstraling en duurzame kwaliteit

Blokhutplanken Cordoba
-  Afmetingen 28 x 145 x 1800 mm
-  Te combineren met houten gleufpalen 28 mm
-  Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
-  Te combineren met betonpalen 35 mm

Blokhutplanken Vintage
-  Afmetingen 28 x 145 x 1800 mm
-  Te combineren met vintage gleufpalen 28 mm
-  Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
-  Te combineren met betonpalen 35 mm

Blokhutplanken Thermowood
-  Te plaatsen met Thermowood gleufpalen met zware 
   piket, alupalen of betonpalen
-  Te combineren met een rechte finishplank
-  Afmeting 21 x 145 mm voor Thermowood gleufpalen
-  Afmeting 27 x 145 mm voor alupalen en betonpalen

            Met decoratief
                    prof iel!

Maatwerk
mogelijk

Extra dikke tussenlat van 28 x 95 mm

www.tuinhoutcentrum.be  


