Capri scherm

TUINSCHERMEN

55.00

Zorg voor privacy in je tuin

AFSLUITINGEN

- 14 planken 13 x 140 mm
- Galva geschroefd
- 1800 x 1800 mm

Capri deur
- Van geschaafde grenen planken
- Galva geschroefd
- 900 x 1800 mm

67.30

Napels scherm
- 17 planken 15 x 120 mm
- Inox geschroefd
- 1800 x 1800 mm

69.
Ga je voor een strak, modern tuinscherm of ga je voor een
klassiek of decoratief scherm? Een tuinscherm staat mooi in
elke tuin en dient om extra privacy te creëren. Tuinhoutcentrum
Kontich heeft een kwaliteitsvol scherm voor elke tuin.
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Napels deur
-

Van geschaafde grenen planken
Slot en scharnieren inbegrepen
Kader in galva
1000 x 1800 mm

273.00

Een mooi bijpassende deur zorgt er bovendien voor dat je tuin
toegankelijk is. Ontdek ons ruime aanbod in kwaliteitsschermen
en deuren. Je vindt bij ons beslist wat je zoekt!

Porto scherm
- 19 planken 15 x 140 mm
- Inox geschroefd
- 1800 x 1800 mm

Fino scherm
-

Modern scherm met 59 fijne latten
Geïmpregneerd grenen
Inox geschroefd
1800 x 1800 mm

152.
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85.
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Porto deur

-

Van geschaafde grenen planken
Slot en scharnieren inbegrepen
Kader in galva
1000 x 1800 mm

279.00
Fino deur
- Kader in galva
- Inclusief slot
en scharnieren
- 1000 x 1800 mm

279.00

Siena scherm
- 15 geschaafde planken 15 x 140 mm
- Inox geschroefd
- 1800 x 1800 mm

71.30
Java scherm

i

De schermen op deze 2 pagina’s kan je combineren met alle types
van palen: hout, aluminium of beton.
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Alle prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

- 15 planken in tropisch hardhout
- Inox geschroefd
- 1800 x 1800 mm
60

228.
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-

De schermen op deze pagina worden het best gecombineerd met
gleufpalen 28 mm in hout of aluminium.

AFSLUITINGEN

Lamello scherm

i

Met afgeronde, geschaafde latten
Verticale steunen 28 x 56 mm
Inox geschroefd
1780 x 1800 mm

230.00
Verona plankenscherm
-

Te combineren met gleufpaal 28 mm
19 geschaafde planken van 15 x 120 mm
Tussenlatten 28 x 95 mm
1800 x 1800 mm

81.00

Strada deur
-

van een
Ideaal voor het bekleden !
kale muur of schutting

Scala scherm

Strada scherm

- Scherm voor klimplanten
- 30 latten met tussenspatie
- 1800 x 1800 mm

-

69.00

Te combineren met Strada scherm
Voorzien van hang- en sluitwerk
Inox geschroefd
1000 x 1800 mm

273.00

Gesloten tuinscherm
Te combineren met gleufpaal 28 mm
Inox geschroefd
1780 x 1800 mm

183.00

Venice scherm
- Geschaafde latten 16 x 38 mm
- Inox geschroefd
- 1780 x 1800 mm

184.00

Cordoba tuinscherm
- 30 latten met tussenspatie
- 1800 x 1800 mm
- Inox geschroefd

111.30

i

De schermen op deze pagina zijn ideaal om te combineren
met houten palen.
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Alle prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
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