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Benieuwd naar de levertijden van de producten?

www.houtland.be/levertijden of scan de QR code.

De grondstoffenmarkt is nog behoorlijk in beweging waardoor voor sommige producten geen 
vaste prijs kan bepaald worden. Die producten zijn in deze catalogus aangeduid met         .

De andere producten kunnen ook onderhevig zijn aan prijsveranderingen. 
Check daarom steeds onze website voor de meest recente prijs.

www.houtland.be/shop of scan de QR code.
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Hoofdzetel in Dendermonde Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

DROGEN EN SCHAVEN
Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het 
bewerken. Dit vermijdt kromtrekken en zorgt voor perfect 
schaafwerk en een betere impregnatie. 

Houtland schaaft het hout volledig zelf: alles gebeurt vol-
automatisch en computergestuurd. Zo worden maatvoering en 
kwaliteit gegarandeerd.

THERMOWOOD                     
Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke 
warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte 
daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, 
vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer 
ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. 
Het hars is uit het hout verwijderd.

27 37

DRUKIMPREGNATIE
Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen  
beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbescherm-
middel in het hout ingebracht waardoor de levensduur  
langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een 
maximale opname van het product tot een totale verzadiging 
bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, 
geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst 
onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit 
verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer 
bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele 
beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook 
van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels 
in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.

AANDACHT VOOR KWALITEIT
Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team 
van geschoolde ambachtslui en een modern machinepark 
zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwalitatief 
hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad 
garandeert een korte leverings termijn.

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, 
speeltoestellen, tuinhuizen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de 
aloude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.

GEMAAKT DOOR VAKMENSEN, 
IN TWEE PRODUCTIEVESTIGINGEN

Alle prijzen exclusief BTW.4 GEMAAKT DOOR VAKMENSEN



HOUTLAND streeft naar een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit ecologisch beheerde 
bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het hout draagt het PEFC keurmerk.

Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.

GEBRUIKTE HOUTSOORTEN     
& HUN DUURZAAMHEID

DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN
 > Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van rood 
Noors grenen. Preventief wordt het hout onder 
druk behandeld in een autoclaaf, waardoor een 
lichtgroene kleur bekomen wordt. Een andere 
kleur aanbrengen kan ook.

 > Mits het hout onbeschadigd blijft, is een  
levensduur van 10 jaar of langer haalbaar.

AFROMOSIA
 > Duurzaamheidsklasse 1
 > Edele, uiterst duurzame houtsoort met een mooie 
goudbruine kleur.

 > Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het geb-
ruik van buitenconstructies met hoge eisen van 
uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

OKAN
 > Duurzaamheidsklasse 1
 > Sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor 
buiten toepassingen.

 > Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te 
schaven worden de vervormingen in het hout 
opgevangen. 

 > Het hout heeft een mooie kleur met kleurschak-
eringen en na verloop van tijd vergrijst alles egaal.

THERMO-NAALDHOUT
 > Afkomstig van duurzaam beheerde Noord- 
Europese bossen. 

 > Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door 
hitte behandeling daalt het vochtpercentage en 
wordt het hout vormstabiel en even duurzaam 
als tropisch hardhout. 

THERMO-AYOUS
 > Afrikaanse houtsoort die door hittebehandeling 
tot duurzaamheidsklasse 1 à 2 behoort. 

 > Tropisch zachthout zonder knopen die zich 
gemakkelijk laat bewerken.

KASTANJE
 > Duurzaamheidsklasse 2
 > Een duurzame loofhoutsoort die buiten  
onbehandeld mag gebruikt worden. 

 > De takken zijn grillig van vorm waardoor de 
poorten een natuurlijke uitstraling hebben.

EIK
 > Duurzaamheidsklasse 2
 > Één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
 > Zeer sterke en vrij stabiele houtsoort die  
uitsluitend gebruikt wordt voor poortpalen. 

 > Eik is een loofboom; barsten of knopen zijn dan 
ook normaal.

ROBINIA
 > Duurzaamheidsklasse 1 à 2
 > De palen hebben de natuurlijk kromming van een 
boom.

 > Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal. Ook 
geschikt voor decoratie.

AZOBÉ
 > Duurzaamheidsklasse 1
 > Uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
 > Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte 
dwarsscheurtjes die helemaal geen invloed  
hebben op de stabiliteit. 

 > Vergrijst zoals padouk.

PADOUK
 > Duurzaamheidsklasse 1
 > Edele, uiterst duurzame houtsoort. 
 > Rode kleur bij levering die na enkele maanden 
zeer mooi vergrijst.

 > Zeer vormvast doordat het hout droog aange-
leverd wordt en daardoor ideaal voor het gebruik 
van terrassen en andere buitenconstructies met 
hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

onbehandelde duurzame houtsoorten

gemodificeerd hout

tropisch hardhout onbehandelddrukgeïmpregneerd hout

BESCHERMING EN ONDERHOUD
1. Alle drukgeïmpregneerde grenen poorten hoeven 

geen onderhoud. Wel kunt u het vergrijsde en vervuilde 
hout na verloop van tijd een nieuw kleurtje bezorgen. 
Drukgeïmpregneerde palen zijn zeer duurzaam en instrijken 
hoeft niet. De impregnatie is zo diep dat het oppervlakkig 
aanbrengen van een houtbeschermmiddel niet  
noodzakelijk is. 

2. Thermo-naaldhout en thermo-ayous hoeven door de 
warmtebehandeling geen verder onderhoud.

3. Kastanje, afromosia, okan en padouk zijn houtsoorten die 
onbehandeld geleverd worden en geen verder onderhoud 
vragen. Na verloop van enkele maanden vergrijst het hout.

4. De palen in eik, azobé, afromosia, okan, robinia en padouk 
zijn voldoende duurzaam om zonder enige behandeling in 
de grond geplaatst te worden.

Een volledig overzicht van alle houtsoorten:

www.houtland.be/houtsoorten

5GEBRUIKTE HOUTSOORTEN - BESCHERMING EN ONDERHOUD



Poortpaal in grenen
 > Drukgeïmpregneerd

9 x 9 cm 150 cm € 20,55

170 cm € 22,65

200 cm € 25,70

12 x 12 cm 170 cm € 37,30

210 cm € 64,00

270 cm € 81,00

14 x 14 cm 210 cm € 60,60

270 cm € 76,00 Poortpaal in padouk
 > Onbehandeld

9 x 9 cm  
(zonder diamantkop)

270 cm € 128,25

12 x 12 cm 210 cm € 219,10

270 cm € 278,20

(zonder diamantkop) 270 cm € 267,15

300 cm € 302,50

14 x 14 cm 210 cm € 311,35

270 cm € 399,35
(zonder diamantkop) 270 cm € 350,65

300 cm € 442,50

Poortpaal in azobé
 > Onbehandeld

12 x 12 cm 270 cm € 147,20

14 x 14 cm 300 cm € 218,00

Poortpaal in okan
 > Onbehandeld
 > Zonder diamantkop

9 x 9 cm 200 cm € 52,45

270 cm € 70,80

Muurlat (poorthoogte + 10 cm)

den 57 x 95 mm € 8,50 / m

padouk 57 x 120 mm € 49,60 / m

afromosia 57 x 145 mm € 66,80 / m

Poortpaal in eik*
 > Onbehandeld

10 x 10 cm 200 cm € 73,80

12 x 12 cm 210 cm € 99,00

270 cm € 125,25

14 x 14 cm* 210 cm € 132,75

270 cm € 171,55

Poortpaal in afromosia
 > Onbehandeld

12 x 12 cm 270 cm € 400,75

14 x 14 cm 300 cm € 647,90

POORTPALEN

* Met kern: barsten zijn normaal; klachten hieromtrent zijn ongegrond.   

 > Alle palen zijn gemaakt uit droog hout en zijn zo veel mogelijk 
gezaagd buiten de kern. Zo worden barsten in het hout 
vermeden. 

 > Ze zijn vierzijdig geschaafd en hebben een diamantkop. 
 > Bij de palen in eik kunnen kleine windbarstjes  
ontstaan. Dit heeft geen invloed op de sterkte en de  
duurzaamheid. Klachten hieromtrent zijn ongegrond.

 > De palen moeten minimum 80 cm in de grond. Het onzicht-
bare gedeelte van de paal dat in de grond terechtkomt, kan 
soms minder goed afgewerkt zijn dan de zichtbare bovenzij-
de. Klachten hieromtrent zijn ongegrond. 

 > Gebruik van gestabiliseerd zand of beton is noodzakelijk. De 
lengtes van de poortpalen kunnen ongeveer 3% variëren.

 > De palen zijn afzonderlijk te bestellen en niet inbegrepen in 
de prijs.

NIEUW

NIEUW
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ZUIL
De binnenzijde bestaat uit een hardhouten paal (zuil 19x19 cm) of een hardhouten 
frame (zuil 40 x 52 cm) van duurzaamheidsklasse 1 waarrond een sieromhulsel met 
padouk planken bevestigd wordt. Bovenop zit een sierkap. Ideaal om binnenin een 
telefoondraad of een electrische kabel aan te brengen.

19 x 19 cm* 
totale lengte zonder afdekkap hoogte bekleding boven grond

300 cm 210 cm € 500,95

280 cm 190 cm € 467,55

270 cm 190 cm € 409,10

225 cm 145 cm € 359,00

205 cm 125 cm € 325,60

40 x 52 cm 
hoogte bekleding boven grond

190 cm € 1586,30

Supplement brievenbus met inox klep en aluminium deur € 617,85

* De achterzijde van een zuil is vervaardigd uit 2 stukken.

7POORTPALEN
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180x54

180x54

180x54

180x54

BELVEDERE (796)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm

180 x 100 cm in combinatie met een op maat gemaakt vast paneel

Vast paneelBelvedere

* met brievenbus

180 x 100 cm
€ 1319,15

180 x 300 cm
€ 3256,10

180 x 54 cm
€ 333,95

180 x 54* cm
€ 951,80

8 MASSIEVE POORTEN



* met brievenbus

HILTON GRENEN (751G) 
HILTON PADOUK (751P)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm padouk 

180 x 100 cm padouk 

grenen
padouk

grenen
padouk

Vast paneel

Hilton

115 x 54* cm
€ 521,00
€ 868,30

115 x 100 cm
€ 809,85
€ 985,20

180 x 300 cm
€ 2103,95
€ 2838,65

180 x 100 cm
€ 968,50
€ 1235,65

115 x 300 cm
€ 1669,80
€ 2170,75

180 x 54* cm
€ 562,70
€ 935,10

115 x 54 cm
€ 167,00
€ 250,45

180 x 54 cm
€ 208,75
€ 317,25

9MASSIEVE POORTEN



54INGEWERKTE BRIEVENBUS (723 B)

ROYAL RECHT (723)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 57 x 95 mm 
 > Planken met tand en groef: 16 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm

180 x 100 cm

Met brievenbusRoyal recht Vast paneel

* met brievenbus

180 x 100 cm
€ 809,85

180 x 100 cm
€ 1163,85

180 x 300 cm
€ 2199,15

168 x 50 cm
€ 217,00

168 x 50* cm
€ 571,00

180 x 300 cm
€ 1845,15

10 MASSIEVE POORTEN



54

180/200 x 100 cm

180/200 x 300 cm 115/135 x 300 cm

ROYAL GEBOGEN (724)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 57 x 95 mm 
 > Planken met tand en groef: 16 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels  
inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen; steeds recht 
bovenaan 

 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus

Met brievenbus

Royal gebogen

Vast paneel

INGEWERKTE BRIEVENBUS (724 B)

115 x 100 cm*

(volledige boog)
€ 667,90

103 x 50 cm
€ 158,65

103 x 50** cm
€ 512,65

168 x 50 cm
€ 217,00

168 x 50** cm
€ 571,00

180 x 100 cm*

€ 1180,55

115/135 x 300 cm
€ 1469,40

180 x 100 cm*

€ 826,55
180/200 x 300 cm

€ 1895,20
180/200 x 300 cm
(Napoleon boog)

€ 2087,25

180/200 x 300 cm
(Napoleon boog)

€ 2441,25

180/200 x 300 cm
€ 2249,20

135/115 x 100 cm
(halve boog)

€ 642,85

11MASSIEVE POORTEN



VILLA GRENEN (732 G)  
VILLA PADOUK (732 P)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

 Padouk, op maat gemaakt; hier met tand en groef planken

180/160 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken

* met brievenbus

grenen
padouk

Vast paneel

171 x 54 cm
€ 267,15
€ 325,60

171 x 54 cm* 

€ 621,15
€ 943,45

grenen
padouk

Villa recht

180 x 100 cm
€ 1135,45
€ 1452,75

180 x 300 cm
€ 2337,70
€ 3114,20

grenen
padouk

Villa met holle boog

160/180 x 100 cm
€ 1135,45
€ 1452,75

180/160 x 300 cm
€ 2337,70
€ 3114,20

Villa met bolle boog

grenen
padouk

160/180 x 100 cm
€ 1135,45
€ 1452,75

180/160 x 300 cm
€ 2337,70
€ 3114,20

12 MASSIEVE POORTEN



180 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken

grenen
padouk

Vast paneelResidence

* met brievenbus

115 x 100 cm
€ 826,55
€ 976,85

180 x 100 cm
€ 851,60
€ 1168,85

106 x 54 cm
€ 160,30
€ 233,75

106 x 54 cm*

€ 514,30
€ 851,60

171 x 54 cm
€ 200,40
€ 312,25

171 x 54 cm*

€ 554,35
€ 930,10

115 x 300 cm
€ 1694,85
€ 2112,50

180 x 300 cm
€ 2045,50
€ 2705,10

RESIDENCE GRENEN (735 G) 

RESIDENCE PADOUK (735 P)

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors  
grenen of padouk

 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels  
inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

afromosia, op maat gemaakt115 x 100 cm padouk

13MASSIEVE POORTEN



PALACE GRENEN (736 G) 
PALACE PADOUK (736 P)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels  
inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Steeds recht bovenaan
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180/200 x 300 cm padouk; geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.

115/135 cm padouk; op maat gemaakt in combinatie met Palace 115 x 100 cm en 
vast paneel met brievenbus. Met zuilen geplaatst.

14 MASSIEVE POORTEN



* maximale breedte 1 m ** met brievenbus

grenen
padouk

Vast paneelPalace

180 x 90 cm padouk, op maat gemaakt  115 x 100 cm padouk

180/200 x 300 cm grenen

115 x 100 cm*

€ 826,55
€ 1010,25

180 x 100 cm*

€ 951,80
€ 1252,35

106 x 54 cm
€ 160,30
€ 233,75

106 x 54 cm**

€ 514,30
€ 851,60

171 x 54 cm
€ 200,40
€ 312,25

171 x 54 cm**

€ 554,35
€ 930,10

115/135 x 300 cm
€ 1803,40
€ 2404,50

180/200 x 300 cm
€ 2170,75
€ 3072,45

15MASSIEVE POORTEN



MAESTRO GRENEN (737 G) 
MAESTRO PADOUK (737 P)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Steeds recht bovenaan
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

135/115 x 300 cm padouk

180/160 x 300 cm grenen

* met brievenbus

grenen
padouk

Maestro

115/135 x 100 cm
€ 834,90
€ 1035,30

160/180 x 100 cm
€ 951,80
€ 1227,30

180/200 x 100 cm
€ 960,15

€ 1260,70

200/180 x 300 cm
€ 2170,75
€ 3072,45

135/115 x 300 cm
€ 1803,40
€ 2404,50

180/160 x 300 cm
€ 2129,00
€ 2980,60

16 MASSIEVE POORTEN



115/135 x 100 cm padouk 160/180 x 100 cm padouk

Padouk, op maat gemaakt

* met brievenbus

grenen
padouk

Vast paneel

126 x 54 cm
€ 175,35
€ 253,80

126 x 54 cm*

€ 529,35
€ 871,65

171 x 54 cm
€ 200,40
€ 312,25

171 x 54 cm*

€ 554,35
€ 930,10

191 x 54 cm
€ 208,75
€ 325,60

191 x 54 cm*

€ 562,70
€ 943,45

17MASSIEVE POORTEN



54

ROYAL DECORATIEF (726)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 57 x 95 mm 
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.

180 x 100 cm

INGEWERKTE BRIEVENBUS (726 B)

Vast paneelMet brievenbusRoyal decoratief

* met brievenbus

180 x 100 cm
€ 951,80

180 x 100 cm
€ 1305,80

180 x 300 cm
€ 2658,30

168 x 50 cm
€ 242,10

168 x 50 cm*

€ 596,10
180 x 300 cm

€ 2304,30

18 MASSIEVE POORTEN



IMPERIAL (738)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm 
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm met zuilen

180 x 100 cm met zuilen

Vast paneelImperial

* met brievenbus

180 x 100 cm
€ 1377,60

171 x 54 cm
€ 409,10

171 x 54 cm*
€ 1026,95

180 x 300 cm
€ 3356,30

19MASSIEVE POORTEN



DELUXE HORIZONTAAL GRENEN (739 HG) 
DELUXE HORIZONTAAL PADOUK (739 HP) 
DELUXE HORIZONTAAL AFROMOSIA (739 HA) 
DELUXE VERTICAAL GRENEN (739 VG) 
DELUXE VERTICAAL PADOUK (739 VP) 

DELUXE VERTICAAL AFROMOSIA (739 VA)

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk   
of afromosia

 > Kader: 57 x 145 mm
 > Planken: 22 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

182 x 300 cm verticaal grenen 182 x 100 cm verticaal padouk, in combinatie 
met vast paneel met brievenbus

Verticaal padouk, op maat gemaakt, met bijpassende omheiningen
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182 x 300 cm horizontaal padouk, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot

182 x 100 cm horizontaal padouk 180 x 100 cm verticaal afromosia met zwarte vierkante klink

* met brievenbus

grenen
padouk
afromosia

Deluxe horizontaal Vast paneel Vast paneelDeluxe verticaal

182 x 100 cm
€ 968,50
€ 1335,85
€ 1669,80

182 x 300 cm
€ 2053,85
€ 3172,60
€ 4116,00

180 x 54 cm
€ 267,15
€ 459,20
€ 626,20

180 x 54 cm*

€ 621,15
€ 1077,00

182 x 100 cm
€ 968,50
€ 1335,85
€ 1669,80

180 x 54 cm
€ 192,00
€ 359,00
€ 475,90

182 x 300 cm
€ 2053,85
€ 3172,60
€ 4116,00

180 x 54 cm*

€ 546,00
€ 976,85

21MASSIEVE POORTEN



* met brievenbus

EXCELLENT GRENEN (795 G)  
EXCELLENT PADOUK (795 P)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Planken: 22 mm; door de speciale 
schaafwijze wordt de inkijk verhinderd

 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

Bijpassende omheining
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

180 x 300 cm padouk padouk grenen

180 x 100 cm grenen 180 x 100 cm padouk

grenen
padouk

Vast paneelExcellent

180 x 100 cm
€ 1035,30
€ 1327,50

180 x 54 cm
€ 350,65
€ 475,90

180 x 54 cm*

€ 704,65
€ 1093,70

180 x 300 cm
€ 2296,00
€ 3172,60
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TRIXIE (745)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm 
 > Planken: 22 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en  
cilinder

 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

52

52

52

MIKA (746)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm 
 > Latten: 22 x 30 mm
 > Afstand tussen de latten: +/- 6 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

52

52

52

Trixie

Mika

* met brievenbus

Vast paneel

Vast paneel

180 x 54 cm
€ 434,15

180 x 54 cm*
€ 1051,95

180 x 100 cm
€ 2254,25

180 x 300 cm
€ 4575,25

180 x 54 cm
€ 450,85

180 x 54 cm*
€ 1068,65

180 x 100 cm
€ 1452,75

180 x 300 cm
€ 3139,20

Op maat gemaakt 180 x 100 cm (hier met inox bolklink)

180 x 100 cm (hier met vierkante inox klink)
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NIEUW

NIEUW

Verticaal padouk, op maat gemaakt, draaipoort in combinatie met bijpassende panelen

Horizontaal padouk, op maat gemaakt

PARK VERTICAAL GRENEN (733 VG) 
PARK VERTICAAL PADOUK (733 VP) 
PARK VERTICAAL AFROMOSIA (733 VA) 
PARK HORIZONTAAL GRENEN (733 HG) 
PARK HORIZONTAAL PADOUK (733 HP)

PARK HORIZONTAAL AFROMOSIA (733 HA) 

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk   
of afromosia

 > Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of afromosia)
 > Planken: 22 mm (achteraan vastgeschroefd met  
roestvrijstalen schroeven)

 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

52

52

52

180 x 300 cm verticaal grenen

120 x 100 cm verticaal grenen 
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180/160 x 300 cm verticaal padouk gebogen

120 x 100 cm verticaal grenen 

180 x 100 cm horizontaal padouk grenen
padouk
afromosia

grenen
padouk
afromosia

grenen
padouk
afromosia

Vast paneel horizontaalPark horizontaal

Park verticaal gebogen Vast paneel verticaal

Park verticaal recht

* Supplement verlijmde kader voor automatisatie dubbele poort padouk: € 692,95

180/160 x 300 cm*

€ 1552,90
€ 2437,90
€ 3097,50

180 x 300 cm*

€ 1552,90
€ 2437,90
€ 3097,50

120 x 150 cm
€ 333,90
€ 617,85
€ 784,80

180 x 150 cm
€ 375,70
€ 768,10
€ 976,85

180 x 100 cm
€ 576,10
€ 935,10
€ 1193,90

180 x 150 cm
€ 392,40
€ 809,85
€ 1028,60

180 x 300 cm*
€ 1447,75
€ 2321,00
€ 2938,85

180 x 100 cm
€ 701,30
€ 893,35
€ 1135,45

120 x 300 cm
€ 1202,25
€ 1836,80
€ 2332,70

120 x 100 cm
€ 551,00
€ 751,40
€ 954,30
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VARIO GRENEN (709 G) 
VARIO PADOUK (709 P)   

VARIO AFROMOSIA (709 A)

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk 
of afromosia

 > Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of 
afromosia)

 > Planken: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 
x 120 mm (grenen); 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 
x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm (padouk en 
afromosia)

 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

52

52

52

Vario

180 x 100 cm padouk met bijpassende omheining

180 x 300 cm grenen

Vast paneel

grenen
padouk
afromosia

180 x 100 cm
€ 692,95
€ 951,80
€ 1210,60

180 x 150 cm
€ 400,75
€ 778,15
€ 985,20

180 x 300 cm
€ 1586,30
€ 2270,95
€ 2888,75

NIEUW
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padouk grenen thermo-ayous
(kader achteraan 
steeds in padouk)

SUPERIOR VERTICAAL GRENEN (797 VG) 
SUPERIOR VERTICAAL PADOUK (797 VP) 

SUPERIOR VERTICAAL THERMO-AYOUS (797 VA)

SUPERIOR HORIZONTAAL GRENEN (797 HG) 
SUPERIOR HORIZONTAAL PADOUK (797 HP) 

SUPERIOR HORIZONTAAL THERMO-AYOUS (797 HA)

 > Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of thermo-ayous
 > Kader: 45 x 95 mm (grenen); 40 x 120 mm (padouk of 
thermo-ayous)

 > Latten: 35 x 145 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

Bijpassende omheining 
 > Met of zonder brievenbus

52

52

52

* met brievenbus

Horizontaal thermo-ayous, geautomatiseerde draaipoort in combinatie met DIY kader bekleed met triple thermo-ayous; op maat gemaakt

grenen
padouk
thermo-ayous

Vast paneel Vast paneelSuperior horizontaal Superior verticaal

Verticaal padouk, op maat gemaakt

180 x 100 cm
€ 1118,75
€ 1619,70
€ 1352,55

180 x 100 cm
€ 1118,75
€ 1619,70
€ 1352,55

180 x 54 cm
€ 308,90
€ 584,45
€ 333,95

180 x 54 cm
€ 308,90
€ 584,45
€ 333,95

180 x 54 cm*

€ 662,90
€ 1202,25

180 x 54 cm*

€ 662,90
€ 1202,25

180 x 300 cm
€ 2354,40
€ 3790,45
€ 3005,65

180 x 300 cm
€ 2354,40
€ 3790,45
€ 3005,65
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CAVALO (747)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm 
 > Planken: 22 mm; tand en groef
 > Zwarte metalen sporten
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Zwarte bolklink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

52

53

52

EXTERNO (748)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm 
 > Planken: 22 mm; tand en groef
 > Zwarte metalen sporten
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Verstelbare scharnieren
 > Zwarte bolklink en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels 
inbegrepen

53

CavaloExterno

180 x 100 cm

180 x 100 cm

52

52

180 x 100 cm
€ 1619,70

180 x 100 cm
€ 1486,10

180 x 300 cm
€ 3297,85

180 x 300 cm
€ 3673,55
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padouk grenen

grenen
padouk

Reverso horizontaalVast paneel Vast paneelReverso verticaal

REVERSO VERTICAAL GRENEN (708 VG) 

REVERSO VERTICAAL PADOUK (708 VP) 

REVERSO HORIZONTAAL GRENEN (708 HG) 

REVERSO HORIZONTAAL PADOUK (708 HP)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Latten: 35 x 35 mm
 > Middenregel: 57 x 57 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

52

52

52

180 x 100 cm verticaal padouk

180 x 100 cm horizontaal grenen

180 x 100 cm
€ 1085,35
€ 1419,35

180 x 100 cm
€ 1168,85
€ 1586,30

180 x 54 cm
€ 367,35
€ 500,95

180 x 54 cm
€ 400,75
€ 534,35

180 x 300 cm
€ 2421,20
€ 3339,60

180 x 300 cm
€ 2504,70
€ 3623,45
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PATIO HORIZONTAAL (770 H)

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors 
grenen

 > Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm
 > Latten: 35 x 35 mm
 > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder

Bijpassende omheining
 > Vastgeschroefde latten met  
roestvrij stalen schroeven (35 x 35 mm 
en 35 x 57 mm)

 > Achterregels: 22 x 57 mm

52

52

OmheiningPatio horizontaal

180 x 100 cm

Bijpassende omheining 180 x 180 cm Bijpassende omheining 180 x 180 cm

180 x 100 cm
€ 692,95

180 x 300 cm
€ 1561,25

180 x 100 cm
€ 133,60

180 x 180 cm
€ 183,70
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SKYLINE HORIZONTAAL GRENEN (734 HG) 

SKYLINE HORIZONTAAL PADOUK (734 HP) 
SKYLINE VERTICAAL GRENEN (734 VG) 
SKYLINE VERTICAAL PADOUK (734 VP)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
 > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

52

52

52

Vast paneelVast paneel Skyline verticaalSkyline horizontaal

180 x 300 cm horizontaal padouk

grenen
padouk

 180 x 300 cm horizontaal grenen

180 x 100 cm verticaal padouk 180 x 100 cm horizontaal padouk

180 x 100 cm
€ 1152,15
€ 1511,15

180 x 54 cm
€ 333,95
€ 442,50

180 x 100 cm
€ 1035,30
€ 1402,65

180 x 300 cm
€ 2170,75
€ 2922,15

180 x 54 cm
€ 300,55
€ 400,75

180 x 300 cm
€ 2504,70
€ 3606,75
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Padouk poort in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt

180 x 100 cm padouk, in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt Grenen, op maat gemaakt

PATIO VERTICAAL GRENEN (770 VG) 

PATIO VERTICAAL PADOUK (770 VP)

 > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
 > Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm (grenen); 57 x 120 mm  
en 35 x 110 mm (padouk)

 > Latten:  35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
 > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder  
(poorthoogte 1,8 m grenen + 1,0 m padouk)

 > Klink met vergrendeling (poorthoogte 1,0 m grenen)
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder  
(poorthoogte 1,8 m padouk)

 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

52

52

52

52

52

Bijpassende omheining
 > Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven
 > Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen);  
22 x 95 mm (padouk)
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100 x 300 cm grenen

100 x 100 cm grenen, hier met oplegslot en cilinder

Patio verticaal

 180 x 100 cm grenen

grenen
padouk

Omheining

100 x 100 cm
€ 417,45
€ 976,85

180 x 100 cm
€ 551,00

€ 1335,85

100 x 180 cm
€ 156,95
€ 901,70

180 x 100 cm
€ 125,25
€ 793,15

180 x 180 cm
€ 208,75
€ 1269,00

100 x 300 cm
€ 1051,95
€ 2245,90

180 x 300 cm
€ 1377,60
€ 3172,60
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EVEREST HORIZONTAAL (M10 H) 

EVEREST VERTICAAL (M10 V)

 > Padouk, duurzaamheidsklasse 1
 > Latten 22 x 35 mm
 > Afstand tussen de latten +/- 20 mm

FUJI (M20)

 > Padouk, duurzaamheidsklasse 1
 > Planken 22 mm
 > Door de speciale schaafwijze wordt  
de inkijk verhinderd 

HIMALAYA HORIZONTAAL (M30 H) 
HIMALAYA VERTICAAL (M30 V)

 > Padouk, duurzaamheidsklasse 1
 > Planken 22 mm
 > Afstand tussen de planken +/- 4 mm

KILIMANJARO HORIZONTAAL (M40 H) 
KILIMANJARO VERTICAAL (M40 V)

 > Padouk, duurzaamheidsklasse 1
 > Planken 22 mm tand en groef

ANDES HORIZONTAAL (M50 H) 
ANDES VERTICAAL (M40 V)

 > Composiet zilvergrijs en antraciet
 > Planken 22 mm tand en groef

POORTEN MET METALEN KADER
 > Metalen kader 40 x 40 mm; buisdikte 3 mm; gegalvaniseerd 
en gepoederlakt

 > Metalen palen 100 x 100 mm (enkele poort); 120 x 120 mm  
(dubbele poort); buisdikte 5 mm; gegalvaniseerd en  
gepoederlakt

 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox kruk en cilinder
 > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen
 > RAL kleuren of structuurvlak naar keuze op bestelling;  
standaard RAL 7016

 > Maatwerk mogelijk
 > Geen automatisatie mogelijk

52

52

52

180 x 100 cm Himalaya verticaal (RAL 7016)

180 x 300 cm Fuji horizontaal

NIEUW
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Kilimanjaro verticaal Andes verticaal

Himalaya horizontaal

Everest horizontaal

Andes horizontaal

Everest verticaal Fuji

180 x 100 cm 
Everest verticaal

180 x 100 cm 
Andes verticaal

180 x 300 cm Kilimanjaro horizontaal

180 x 100 cm
Everest horizontaal

180 x 100 cm 
Himalaya horizontaal

180 x 100 cm 
Andes horizontaal

180 x 100 cm Kilimanjaro verticaal

* prijs palen inbegrepen

180 x 100 cm
€ 2254,25

180 x 100 cm
€ 1970,35

Kilimanjaro horizontaal

180 x 100 cm
€ 2170,75

180 x 300 cm
€ 3823,85

180 x 300 cm
€ 3690,25

180 x 300 cm
€ 2905,45

180 x 100 cm
€ 2254,25

180 x 100 cm
€ 2462,95

180 x 100 cm
€ 2045,50

180 x 100 cm
€ 2379,45

180 x 100 cm
€ 2170,75

180 x 300 cm
€ 3590,00

180 x 300 cm
€ 3990,80

180 x 300 cm
€ 3823,85

180 x 300 cm
€ 3673,55

180 x 300 cm
€ 3022,35

Himalaya verticaal

180 x 100 cm
€ 2170,75

180 x 300 cm
€ 3924,00
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MASSIEFPOORT GRENEN (722 G)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 45 x 95 mm
 > Planken: 16 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met cilinder
 > Geen maatwerk mogelijk

Omheining met massiefplanken
 > Drukgeïmpregneerde planken met tand en groef in elkaar 
vallend

 > Past in houten, betonnen of aluminium gleufpalen
 > Afmetingen:

 > 28 x 145 mm
 > Nuttige breedte 130 mm - lengte 1,8 m, 2,0 m of 3,0 m
 > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan  
bovenaan één zonder tand

52

52

180 x 300 cmOmheining in massiefplanken

180 x 100 cm

OmheiningMassiefpoort grenen

180 x 150 cm
€ 576,10

180 x 100 cm
€ 450,85

180 x 300 cm
€ 1018,60

183 x 180 cm
€ 137,95

183 x 300 cm
€ 230,25

183 x 200 cm
€ 153,60
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180 x 100 cm

MASSIEFPOORT OKAN (722 O)

 > Okan duurzaamheidsklasse 1
 > Kader: 40 x 120 mm (padouk)
 > Planken: 28 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met cilinder
 > Geen maatwerk mogelijk

Omheining met massiefplanken okan
 > Onbehandelde planken met tand en groef in elkaar vallend
 > Past in houten of betonnen gleufpalen
 > Afmetingen:

 > 28 x 145 mm
 > Nuttige breedte 130 mm - lengte 2,0 m
 > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één 
zonder tand

52

52

MASSIEFPOORT THERMO-NAALDHOUT 
(722 T)

 > Thermisch gemodificeerd naaldhout
 > Kader: 40 x 120 mm (padouk)
 > Planken: 27 mm; tand en groef
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met cilinder

Omheining met massiefplanken thermo-naaldhout
 > Planken met tand en groef in elkaar vallend
 > Past in houten of betonnen gleufpalen
 > Afmetingen:

 > 27 x 145 mm
 > Nuttige breedte 130 mm - lengte 180 cm of 200 cm
 > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één 
zonder tand

52

52

OmheiningMassiefpoort

180 x 100 cm
€ 1168,85
€ 1218,95

180 x 300 cm

€ 2738,45

183 x 100 cm
€ 180,00

183 x 180 cm

€ 263,15
okan
thermo-naaldhout

180 x 100 cm met palen in padouk

183 x 200 cm
€ 362,35
€ 292,20

37MASSIEVE POORTEN



54

CLASSIC (720)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 22 x 57 mm, 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
 > Planken: 16 x 95 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder

Bijpassende omheining
 > Classic scherm met verticale overlappende planken
 > Volledig omkaderd
 > De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
 > Het kader en de planken worden vastgemaakt met roestvrij-
stalen schroeven

 > Maatwerk is mogelijk

52

52

180 x 300 cm

180 x 100 cm

 180 x 300 cm en 180 x 100 cm

INGEWERKTE BRIEVENBUS (720 B)

Classic

Met brievenbus Omheining

180 x 100 cm
€ 492,60

180 x 300 cm
€ 1110,40

180 x 100 cm
€ 846,60

180 x 300 cm
€ 1464,40

180 x 100 cm
€ 130,25

180 x 180 cm
€ 192,00
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54

Combinatie van Modern 180/200 x 100 cm en massief scherm

180/200 x 300 cm

INGEWERKTE  
BRIEVENBUS (721 B)

Met brievenbus

Modern

MODERN (721)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
 > Planken: 16 x 95 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder

Bijpassende omheining
 > Modern scherm met verticale overlappende  
planken, vastgemaakt met inox nagels

 > Achteraan omkaderd 35 x 57 mm
 > Gebogen
 > Maatwerk is mogelijk

54

54

Bovenaanzicht

Omheining

175/125 x 100 cm
rechts

€ 133,60

125/175 x 100 cm
links

€ 133,60

180/200 x 180 cm
€ 202,00

100/120 x 100 cm
€ 500,95

100/120 x 300 cm
€ 946,80

180/200 x 100 cm
€ 592,80

180/200 x 300 cm
€ 1427,70

180/200 x 100 cm
€ 946,80

180/200 x 300 cm
€ 1781,70
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54

180/160 x 300 cm

WELKOM (725)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
 > Planken: 16 x 95 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder

52

52

INGEWERKTE BRIEVENBUS (725 B)

Bovenaanzicht

Welkom

Met brievenbus

160/180 x 100 cm
€ 930,10

180/160 x 300 cm
€ 1432,70

180/160 x 300 cm
€ 1377,60

160/180 x 100 cm
€ 576,10

100/120 x 100 cm
€ 500,95

120/100 x 300 cm
€ 1135,45
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Rio

Regenboog

REGENBOOG (712) 
RIO (715)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 35 x 145 mm
 > Planken: 35 x 145 mm
 > Verstelbare scharnieren
 > Oplegslot met klink en cilinder

52

52

Rio 180/160 x 300 cm

Regenboog 160/180 x 300 cm

Regenboog 100/120 x 100 cm

Regenboog 100/120 x 300 cm

160/180 x 100 cm
gebogen
€ 442,50

180/160 x 300 cm
gebogen
€ 1102,00

180 x 300 cm
recht

€ 1102,00

180 x 100 cm
recht

€ 442,50

120/100 x 300 cm
€ 953,45

100/120 x 100 cm
€ 414,10

100/120 x 100 cm
€ 414,10

100/120 x 300 cm
€ 953,45

160/180 x 100 cm
€ 442,50

160/180 x 300 cm
€ 1102,00
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ARIZONA (761) 
KENTUCKY (762)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 45 x 95 mm
 > Staanders: 22 x 57 mm
 > Planken: 16 mm; tand en groef 
 > Volledige pen- en gatverbinding 
(verlijmd)

 > Oplegslot met klink en cilinder 52

Arizona 115/135 x 300 cm

Kentucky 135/115 x 300 cm

 Royal recht op maat in de hoogte in combinatie met Arizona 115/135 x 300 cm met bijpassende omheining en brievenbus (maatwerk)

Arizona Kentucky

135/115 x 100 cm
€ 601,15

115/135 x 100 cm
€ 601,15

115/135 x 300 cm
€ 1285,75

135/115 x 300 cm
€ 1285,75
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KASTANJE POORT (750)

 > Kastanje
 > Kader: halfronde kastanje latten dia ± 9 cm
 > Latten: ± 2,5 x 3,5 cm
 > Automatische heksluiting bij enkele poort
 > Vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort
 > Wordt geplaatst aan poortpalen in eik of okan   

Omheining
 > Latten verbonden met een gegalvaniseerde 
ijzerdraad

 > Te plaatsen met halfronde of ronde palen om 
de 170 cm

Afstand tussen de latjes ± 7,5 cm à 8 cm
50 x 1000 cm (2 draden) € 111,70 

60 x 500 cm (2 draden) € 51,25 

110 x 500 cm (2 draden) € 59,70

140 x 500 cm (3 draden) € 93,25

180 x 500 cm (3 draden) € 121,40

Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

100 x 1000 cm (3 draden) € 201,00 

105 x 500 cm (3 draden) € 88,15

120 x 500 cm (3 draden) € 98,35 

120 x 1000 cm (3 draden) € 223,75 

150 x 500 cm (3 draden) € 133,60 

Poort
 > Inclusief hang- en sluitwerk
 > Poortpalen niet inbegrepen

50 x 100 cm (H/B) € 175,35 

60 x 100 cm (H/B) € 183,70 

100 x 100 cm (H/B) € 200,40 

105 x 100 cm (H/B) € 208,75 

110 x 100 cm (H/B) € 192,00 

120 x 100 cm (H/B) € 211,25 

140 x 100 cm (H/B) € 221,40 

150 x 100 cm (H/B) € 233,75 

180 x 100 cm (H/B) € 242,10 

50 x 300 cm (H/B) € 425,80

60 x 300 cm (H/B) € 442,50 

100 x 300 cm (H/B) € 484,25

105 x 300 cm (H/B) € 500,95 

110 x 300 cm (H/B) € 467,55 

120 x 300 cm (H/B) € 512,65 

140 x 300 cm (H/B) € 500,95 

150 x 300 cm (H/B) € 534,35 

180 x 300 cm (H/B) € 549,35 

52

52

6

140 x 300 cm

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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120 X 420120 X 120 120 X 300

LANDSCAPE (742)

 > Padouk
 > Kader: 70 x 120 mm
 > Planken: 22 x 70 mm
 > Pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Regelbare duimen
 > Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits  
supplement)

 > Valbeugel bij dubbele poort

Supplement veergrendel enkele poort € 36,75

52

52

52

120 x 420 cm, dubbele poort

120 x 420 cm, dubbele poort

Draairichting

Landscape

120 x 120 cm
€ 716,35

120 x 300 cm
€ 1267,40

120 x 420 cm
€ 1983,70
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120 X 420120 X 120 120 X 300

120 x 300 cm 

120 x 120 cm (foto niet conform)

SOMERSET (740)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 70 x 120 mm
 > Planken: 22 x 70 mm 
 > Pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Regelbare duimen
 > Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits  
supplement)

 > Valbeugel bij dubbele poort

Supplement veergrendel enkele poort € 36,75

52

52

52

Draairichting

Somerset

120 x 120 cm
€ 576,10

120 x 300 cm
€ 796,50

120 x 420 cm
€ 1372,60
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Hollandse stadspoort padouk met bijpassende omheining, op maat gemaakt

Hollandse stadspoort

HOLLANDSE STADSPOORT GRENEN (713 G) 

HOLLANDSE STADSPOORT PADOUK (713 P)

grenen
padouk

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen of padouk
 > Kader: 45 x 70 mm (grenen); 57 x 120 mm (padouk)
 > Latten: 16 x 57 mm (grenen); 22 x 70 mm (padouk)
 > Planken: tand en groef 16 mm (grenen); 22 mm (padouk)
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren (padouk)
 > Klink met vergrendeling (grenen);  
inwerkslot met inox klink en cilinder (padouk)

52

752

Albatros 100 x 100 cm

ALBATROS (749)

 > Padouk
 > Kader: 57 x 120 mm
 > Latten: 22 x 70 mm
 > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
 > Verstelbare scharnieren
 > Inwerkslot met inox klink en cilinder

52

52

Albatros

COTTAGE (714)

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
 > Kader: 35 x 95 mm
 > Planken: 22 x 57 mm
 > Roestvrijstalen schroeven
 > Klink bij enkele poort
 > Overslaggrendel bij dubbele poort

52

52Cottage 100/120 x 100 cm

100 x 100 cm
€ 551,00
€ 793,15

100 x 200 cm
€ 918,40

€ 1502,80

100 x 300 cm
€ 1227,30
€ 1719,90

100 x 100 cm
€ 751,40

Cottage

100/120 x 100 cm
€ 175,35

100/120 x 300 cm
€ 442,50
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DECORATIEVE POORT (702)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 35 x 95 mm
 > Planken: 22 x 57 mm
 > Roestvrijstalen schroeven
 > Klink bij enkele poort
 > Overslaggrendel bij dubbele poort 80 en 100 cm hoogte; 
vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort 120 cm hoogte

Bijpassende omheining
 > Vastgeschroefde planken met roestvrijstalen schroeven
 > Achterregels 35 x 57 mm

52

52

Bijpassende omheining decoratief hek 100 x 180 cm

Decoratieve poort 100 x 100 cm

Omheining

Decoratieve poort

120 x 180 cm
€ 95,20

100 x 180 cm
€ 88,50

80 x 180 cm
€ 81,80

80 x 100 cm
€ 178,65

120 x 100 cm
€ 197,00

100 x 100 cm
€ 188,70

80 x 300 cm
€ 384,00

100 x 300 cm
€ 397,40

120 x 300 cm
€ 417,45
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Rechte sierpoort 120 x 300 cm

Gebogen sierpoort 120/100 x 300 cm met rechte sierpoort 120 x 100 cm

RECHTE SIERPOORT (710) 
GEBOGEN SIERPOORT (711)

 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Kader: 35 x 95 mm
 > Planken: 16 x 95 mm
 > Roestvrijstalen schroeven
 > Klink bij enkele poort
 > Overslaggrendel bij dubbele poort  
80 en 100 cm hoogte;  
vlechtschermdeursluiting bij dubbele 
poort 120 cm hoogte

Bijpassende omheining
 > Vastgeschroefde planken met  
roestvrijstalen schroeven

 > Achterregels 35 x 57 mm

52

52

Gebogen sierpoort

Rechte sierpoort

Omheining

120/100 x 300 cm
€ 409,10

80 x 180 cm
€ 81,80

100 x 180 cm
€ 88,50

120 x 180 cm
€ 95,20

120/100 x 100 cm
€ 188,70

80 x 100 cm
€ 178,65

120 x 100 cm
€ 197,00

100 x 100 cm
€ 188,70

80 x 300 cm
€ 384,00

100 x 300 cm
€ 397,40

120 x 300 cm
€ 417,45

Kastanjepoort met omheining
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Meer inspiratie vind je op www.houtland.be/realisaties
Dank aan onze klanten voor het gebruik van hun beeldmateriaal!

Massiefpoort en omheining okan

Skyline verticaal padouk

Kastanjepoort met omheining Imperial

Deluxe horizontaal padouk 

REALISATIES BIJ ONZE KLANTEN

Park verticaal padouk
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AUTOMATISATIE  
VOOR DRAAIPOORTEN
De vraag naar een professioneel automatiseringssysteem bij een poort stijgt sterk. Bij een dubbele poort vallen dan het slot 
met klink en de grondgrendels weg en worden hengen en duimen best vervangen door stevig aangepast hangwerk.Onze 
verstelbare scharnieren passen bij de meeste merken van automatisatie en kunnen bijgevolg ook los verkregen worden. 
Na uitvoerig testen heeft HOUTLAND gekozen voor het merk Roger o.w.v. de beste verhouding prijs-kwaliteit.

BOVENGRONDSE 
AUTOMATISATIE 

 > Bestemd voor zware poorten met poortvleugels 
tot 2 m.

 > Niet ideaal voor poorten kleiner dan 3 m omdat 
de doorgang te smal wordt. Bij automatisatie 
verliest men +/- 30 cm van de totale opening.

 > Automatisatie is niet geschikt voor poorten 
vervaardigd uit grenen hout.

 > Uitvoering met “eindeloop”. Concreet betekent 
dit dat de poort zodanig kan geregeld worden 
dat ze vanzelf stopt zonder plaatsing van een 
begin- en eindstop.

 > Op poorten die geautomatiseerd worden 
zonder gebruik van ons speciaal verstelbaar 
scharniersysteem wordt geen garantie gegeven.

 > Bij automatisatie van grenen poorten wordt geen 
garantie gegeven op kromtrekken.  > 2 motoren met  

1 eindschakelaar
 > 2 zenders (op bestelling  
extra zenders te verkrijgen)

 > 1 sturing 

 > 1 set fotocellen opbouw
 > 1 inplugontvanger 
 > 1 knipperlicht
 > 1 antenne 
 > 1 stop in padouk

 > 2 motoren met 2  
mechanische  
eindschakelaars

 > 2 zenders (op bestelling extra 
zenders te verkrijgen)

 > 1 sturing 

 > 1 set fotocellen opbouw
 > 1 inplugontvanger 
 > 1 knipperlicht
 > 1 antenne 
 > 1 stop in padouk

*Geleidelijke werking, krachtiger: 3 x 24 V, gemakkelijker te 
plaatsen

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R20  
(ZONDER SCHARNIEREN)
€ 1870,20

Verstelbaar systeem voor  
ophanging motor
 > Links en rechts (set)

€ 183,70

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER B20  
(ZONDER SCHARNIEREN)
€ 2103,95
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ONDERGRONDSE AUTOMATISATIE

 > 2 motoren
 > 2 zenders
 > 2 thermisch verzinkte 
funderingsbakken met inox 
deksels

 > 1 ontgrendeling 
 > 1 sturing 
 > 1 inplugontvanger 
 > 1 set fotocellen opbouw
 > 1 antenne

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R21  
(ZONDER SCHARNIEREN)
€ 3272,80
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zolang de voorraad strekt

Overslag
€ 20,00

Varkenshokgrendel
€ 9,00

Klink
€ 10,00

Vlechtschermdeursluiting
€ 20,35

Grondplaat
 > Enkel voor gegal-
vaniseerde grond-
grendel

€ 9,60

Automatische heksluiting
€ 2,50

Schuifgrendel
€ 4,60

HANG- EN SLUITWERK
Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen. Als optie kan bijbesteld  
worden: loopwiel - automatische stop - grondplaat - verstevigingsijzer - T-heng.

* In geval van garantie wordt een defect slot pas vervangen nadat het eerst terug bezorgd werd ter controle.

Grondgrendel
 > Gegalvaniseerd/ 
aluminium

€ 12,95 (galv.)
€ 28,80 (alu./galv.)

Automatische 
stop
€ 49,10

Klink met 
vergrendeling
€ 33,40

T-heng
 > Indien de poort 
naar voren open-
draait

€ 15,00

Verstevigings-
ijzer 
 > 1,5 m of 1,9 m

€ 83,50

Loopwiel
€ 38,40

Valbeugel
€ 27,55

Regelbare duim
 > Voor paal van 
90 mm of meer

€ 11,70

Oplegslot met klink 
en cilinder*

€ 93,50

Veergrendel
€ 39,25

Duim
€ 2,65

Poortsstop 
 > Wandmontage

zwart € 28,30

Heng

30 cm € 3,85 60 cm € 7,45

40 cm € 4,25 100 cm € 15,00

50 cm € 5,35

Buisje voor 
grondgrendel
€ 16,10

Verstelbaar scharnier 
Inox Galva

kort (6 cm) € 58,80 € 34,90

lang (21 cm) € 80,80 € 45,90

Inwerkslot met inox klink en  
cilinder, enkel of dubbel*

€ 127,00
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Klink ovaal met greep
€ 268,75

Klink rechthoekig met greep
€ 268,75

Elektrische opener
 > Bij een enkele poort kan je opteren voor een elektrische opener. Je kan dan met behulp van een 
binnenpost en/of een codeklavier de poort van op afstand openen. 

 > Bij het gebruik van een elektrische opener moet de aanslagpaal 4 cm naar achter geplaatst  
worden (vraag naar onze handleiding). 

€ 293,90

OPTIONEEL: KLINKSET VOOR POORTEN MET VERLIJMDE KADER

ACCESSOIRES VOOR AUTOMATISATIE

Zender € 66,35 Parlofonie € 175,35

inox

Codeklavier € 380,70

Videofonie € 1405,55 Videofonie wifi € 1536,20 € 30,20

 > Opbouw 
buitenpost 
en handsfree 
binnenpost

 > Connecteer-
baar met 
smartphone 
via wifi

 > Extra eind-
schakelaar in 
sluiting 
(voor R20)

 > Verlicht
 > 100 codes
 > Inclusief decoder

Vierkante deurknop zwart met 
bijhorende klink       € 217,00

Bolknop zwart met    
bijhorende klink       € 167,00

Vierkante deurknop inox met 
bijhorende klink       € 217,00

Bolknop inox met    
bijhorende klink       € 167,00
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HOE WORDT EEN POORT GELEVERD?
Kant-en-klare levering bestaande uit:

INGEWERKTE BRIEVENBUSSEN
Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen:  
Classic, Welkom, Modern, Royal.

 > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
 > Slotje met 2 sleutels
 > Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 48 cm - diepte 25 cm - breedte 
30 cm

Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen: 
Residence, Palace, Maestro, Villa, Imperial, Deluxe, Excellent, 
Belvedere, Superio , Hilton en bij de schuifpoort.

 > Padouk
 > Slotje met 2 sleutels
 > Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm  
diepte 30 cm - breedte 43 cm

 > Met inox klep en aluminium deur

Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen: 
Deluxe, Park.

 > Afromosia
 > Slotje met 2 sleutels
 > Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm  
diepte 30 cm - breedte 43 cm

 > Met inox klep en aluminium deur

1

2

Belangrijke opmerkingen
 > Bij een brievenbus de poortvleugel minimum  
100 cm zijn

 > Bij een dubbele poort bevindt de brievenbus zich 
standaard op de vaste vleugel (= de vleugel zonder 
klink en slot).

 > Bij een poort met brievenbus er rekening mee  hou-
den dat bij het opendraaien de brievenbus extra 
plaats in beslag neemt. Zeker bij een muur is dit een 
probleem.

€ 354,00 € 617,85 € 400,75

 > Één of twee vleugels
 > Het bijpassende sluitwerk (zie bij elke poort afzonderlijk)
 > Het bijpassende hangwerk (zie bij elke poort afzonderlijk).  
Bij de meeste poorten leveren we regelbare duimen of  
verstelbare scharnieren. Bij een poortvleugel vanaf 180 cm 
breedte worden er langere verstelbare scharnieren voorzien.

 > Eén of twee grondgrendels bij een dubbele poort
 > Een montagehandleiding: Elke poort wordt geleverd met een 
gedetailleerde handleiding. Het is absoluut noodzakelijk om 
de instructies strikt op te volgen. De diepte van de palen en de 
hoeveelheid beton zijn uiteraard afhankelijk van de afmetin-
gen en de zwaarte van de poort. De vuistregel is 80 cm; voor 
bredere en zwaardere poorten 90 tot 100 cm.

Niet inbegrepen: poortpalen en/of muurlatten, loopwiel, 
automatische stop, grondplaat, verstevigingsijzer, T-hengen.

Alle opgegeven maten stemmen overeen met de hoogte en 
breedte van de vleugels. 

Hout is onderhevig aan spanning en werking. 
Windbarstjes in het hout zijn dan ook een normaal 
verschijnsel. Een haakse poort kan aldus na enkele 
maanden een lichte afwijking tot 1 % vertonen.

PLAATSINGSTIPS
Enkele poort: 
Poortpalen van 12 x 12 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)  
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 2,5 cm

Dubbele poort: 
Poortpalen van 14 x 14 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)  
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 3 cm

CHEMISCHE VERANKERING
 > Tappen en draadstangen op aanvraag

€ 20,85 

SNELBETON
Een voorgemengde betonmortel voor een 
snelle bevestiging en verankering van palen, 
poortpalen, pergola’s, vlaggenmasten etc..

 > Door de snelle binding van het beton hoeft 
de paal tijdens de hardingsfase niet of 
slechts licht ondersteund te worden.

 > Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet 
nodig, droog storten en water toevoegen.

 > In zakken van 25 kg
 > Prijslijst op aanvraag

3

Klep
Inox € 141,95

Zwart € 167,00

Deur
Alu € 158,65
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Draairichting ENKELE poort 
naar binnen opendraaiend

naar voor opendraaiend
(scharnieren op voorzijde)

BESTELFORMULIER VOOR HOUTEN DRAAIPOORTEN
Naast onze standaardmaten is ook maatwerk mogellijk, afwijken in de breedte en in de hoogte. De prijs wordt dan berekend in verhouding 
tot de dichtstbijgelegen standaardmaat. Voor het extra meerwerk wordt 10% bijgeteld. De garantie valt weg bij poorten breder dan 400 cm en 
hoger dan 200 cm. 

Gelieve een offerte aan te vragen voor maatwerk in de hoogte.  
Formule voor maatwerk in de breedte:

Onder de standaardmaat:
Gewone prijs + 10%  
Bijv. een poort van 270 cm is 10% duurder dan een poort van 300 cm

Boven de standaardmaat: 
Prijs van een standaardpoort + verhoudingsgewijze afwijking + 10% 
Bijv. bij basisprijs € 100: prijs poort van 330 cm = 100/3 x 3,3 + 10% = 121

Elke speciale afmeting moet schriftelijk bevestigd worden; gebruik hiervoor onderstaand bestelformulier.    
Gelieve bij bestelling steeds benaming en bestelnummer op te geven.

Automatisatie? (enkel voor dubbele poorten)

straatzijde straatzijde

TYPE 1 rechts enkel TYPE 2 links enkel

INGEVULD FORMULIER BESTEMD VOOR UW DEALER
Wij zorgen zelf voor de nodige speling tussen poort en paal of muurlat. Bij automatisatie houden we rekening met een paal van 14 x 14 
cm of een zuil van 19 x 19 cm.

Dealer

 
Naam
 
Adres 

 
Tel  Fax  E-mail

Naam & nummer poort

Hoogte poort Breedte poort:     standaard of op maat 

 Enkele poort   of dubbele poort  

 De poort draait naar voren open; geen automatisatie mogelijk. Scharnieren steeds op voorzijde.

Kruis aan waar nodig

Draairichting DUBBELE poort 
naar binnen opendraaiend

naar voor opendraaiend
(scharnieren op voorzijde)

TYPE 3 rechts dubbel
straatzijde straatzijde

TYPE 4 links dubbel

TYPE 3 rechts dubbel

straatzijde straatzijde

TYPE 4 links dubbel

straatzijde straatzijde

TYPE 1 rechts enkel TYPE 2 links enkel

bij bovengrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm 
van de totale opening

bij ondergrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm 
van de totale openingVoor een poort met automatisatieset tussen 2 gemetste zuilen, gelieve ons te contacteren.

Handtekening:

Neen Ja, met verstelbaar systeem voor 
ophanging motor (zonder motoren)

Ja, met complete bovengrondse automatisatieset

Ja, met complete ondergrondse automatisatieset
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? ? ?

muurlat muurlat

? ? ?

muurlat muurlat

....................... cm ........................... cm ........................... cm

Een poort tussen 2 houten palen 

Bij enkele poort

Lengte Lengte

Muurlat Muurlat

Poortpaal 12 x 12 cm 
in de grond

Poortpaal 14 x 14 cm 
in de grond

Poortpaal 12 x 12 cm 
tegen de muur

Poortpaal 14 x 14 cm 
tegen de muur

Aantal Aantal

Bij dubbele poort en/of automatisatie

Bolknop zwart

DIAMANTKOP VLAK

Vierkante deurknop zwart Bolknop inox Vierkante deurknop inox

Opmerkingen

Opmerkingen: Handtekening:

muurlat

Een poort tussen een muur en 
een houten paal 

Een poort tussen 2 muren 

ENKEL IN TE VULLEN BIJ MAATWERK

Optioneel: klinkset (enkel voor poorten met verlijmde kader) p. 52 - 53

Afwerking paalKeuze van type paal / muurlat / zuil op p. 6

Vierkante klink zwart Vierkante klink inoxRonde klink inoxRonde klink zwart
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 > Padouk
 > Kader: 57 x 170 mm; gevingerlast
 > Planken: 22 mm; afstand tussen de planken +/- 4 mm 
(schuifpoort laag, hoog, decoratief)

 > De palen/zuilen zijn steeds inbegrepen

Bijpassende draaipoort
 > Breedte 100 cm
 > Met of zonder brievenbus 54 62

Bijpassende omheining
 > Vast paneel zonder stijlen breedte 54 cm
 > Met of zonder brievenbus

X = met volle hardhouten palen (2,7 of 3,0 m lang -  
14 x 14  cm) in de grond, ongeveer 1 m diep in de grond 
in te gegraven.

Y = met zuilen. Een zuil (2,1 m of 1,6 m - 19 x 19  cm) is een 
hardhouten volle paal (3 m of 2,7 m - 14 x 14 cm) bekleed 
met padouk planken, waardoor op een onzichtbare wijze 
bedrading aangebracht kan worden.

54 62

Schuifpoort hoog, op maat gemaakt

SCHUIFPOORTEN 

Schuifpoort hoog, op maat gemaakt
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MIKA op rail

MIKA zwevend

TRIXIE op rail

TRIXIE zwevend

MIKA op rail

MIKA zwevend

TRIXIE op rail

TRIXIE zwevend

Planchet V
op rail

Planchet V
zwevend

Planchet H
op rail

Planchet H
zwevend

Planchet V
op rail

Planchet V
zwevend

Planchet H
op rail

Planchet H
zwevend

Skyline Verticaal
zwevend

Schuifpoort laag (hoogte: 145 cm)

Schuifpoort hoog (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort mika (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort decoratief (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort trixie (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort planchetten horizontaal (hoogte: 190 cm)

Schuifpoort planchetten verticaal (hoogte: 190 cm)

Zwevend

L 310/450 x: € 5877,70 L 340/480 x: € 6119,80
L 310/450 y: € 6395,35 L 340/480 y: € 6637,45
L 370/510 x: € 6303,50 L 400/540 x: € 6604,00
L 370/510 y: € 6829,50 L 400/540 y: € 7121,70
draaipoort 145 x 100: € 1102,00 vast paneel 145 x 54: € 300,55

H 310/450 x: € 6420,40 H 340/480 x:  € 6637,45
H 310/450 y: € 6946,35 H 340/480 y: € 7163,45
H 370/510 x: € 6862,90 H 400/540 x: € 7230,25
H 370/510 y: € 7388,85  H 400/540 y: € 7756,20
draaipoort 190 x 100: € 1285,75 vast paneel 190 x 54: € 345,65

M 310/450 x  M 340/480 x
M 310/450 y  M 340/480 y
M 370/510 x  M 400/540 x
M 370/510 y M 400/540 y
draaipoort 190 x 100 vast paneel 190 x 54

D 310/450 x: € 6963,00 D 340/480 x: € 7171,80
D 310/450 y: € 7489,00 D 340/480 y: € 7697,80
D 370/510 x: € 7297,00 D 400/540 x: € 7580,90
D 370/510 y: € 7814,65 D 400/540 y: € 8098,55
draaipoort 190 x 100: € 1995,40 vast paneel 190 x 54: € 459,20

T 310/450 x T 340/480 x
T 310/450 y T 340/480 y
T 370/510 x T 400/540 x
T 370/510 y T 400/540 y
draaipoort 180 x 100 vast paneel 180 x 54

SH 310/450 x: € 7146,75 SH 340/480 x: € 7347,10
SH 310/450 y: € 7664,40 SH 340/480 y: € 7864,75
SH 370/510 x: € 7589,25 SH 400/540 x: € 7789,60
SH 370/510 y: € 8115,25 SH 400/540 y: € 8315,60
draaipoort 190 x 100:  € 2204,15 vast paneel 190 x 54: € 551,00

SV 310/450 x: € 7146,75 SV 340/480 x: € 7347,10
SV 310/450 y: € 7664,40 SV 340/480 y: € 7864,75
SV 370/510 x: € 7589,25 SV 400/540 x: € 7789,60
SV 370/510 y: € 8115,25 SV 400/540 y: € 8315,60
draaipoort 190 x 100:  € 2204,15 vast paneel 190 x 54: € 551,00

PH 310/450 x PH 340/480 x
PH 310/450 y PH 340/480 y
PH 370/510 x PH 400/540 x
PH 370/510 y PH 400/540 y
draaipoort 190 x 100 vast paneel 190 x 54

PV 310/450 x PV 340/480 x
PV 310/450 y PV 340/480 y
PV 370/510 x PV 400/540 x
PV 370/510 y PV 400/540 y
draaipoort 190 x 100 vast paneel 190 x 54
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MIKA op rail

MIKA zwevend

TRIXIE op rail

TRIXIE zwevend

MIKA op rail

MIKA zwevend

TRIXIE op rail

TRIXIE zwevend

Planchet V
op rail

Planchet V
zwevend

Planchet H
op rail

Planchet H
zwevend

Planchet V
op rail

Planchet V
zwevend

Planchet H
op rail

Planchet H
zwevend

Schuifpoort mika (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort trixie (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort planchetten verticaal (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort planchetten horizontaal (hoogte: 180 cm)

M 310/450 x M 340/480 x 
M 310/450 y M 340/480 y
M 370/510 x M 400/540 x
M 370/510 y M 400/540 y
draaipoort 180 x 100 vast paneel 180 x 54

T 310/450 x T 340/480 x
T 310/450 y T 340/480 y
T 370/510 x T 400/540 x
T 370/510 y T 400/540 y
draaipoort 180 x 100 vast paneel 180 x 54

PV 310/450 x PV 340/480 x
PV 310/450 y PV 340/480 y
PV 370/510 x PV 400/540 x
PV 370/510 y PV 400/540 y
draaipoort 180 x 100 vast paneel 180 x 54

PH 310/450 x PH 340/480 x
PH 310/450 y PH 340/480 y
PH 370/510 x PH 400/540 x
PH 370/510 y PH 400/540 y
draaipoort 180 x 100 vast paneel 180 x 54

Schuifpoort laag (hoogte: 135 cm)

Schuifpoort hoog (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort decoratief (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 180 cm)

Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 180 cm)

Op rails

L 410/450 x: € 4842,40 L 440/480 x: € 4733,90
L 410/450 y: € 5092,90 L 440/480 y: € 5343,35
L 470/510 x: € 4909,20 L 500/540 x: € 5051,15
L 470/510 y: € 5426,85 L 500/540 y: € 5577,15
draaipoort 135 x 100: € 1102,00 vast paneel 135 x 54: € 300,55

H 410/450 x: € 5051,15 H 440/480 x: € 5259,85
H 410/450 y: € 5577,15 H 440/480 y: € 5777,50
H 470/510 x: € 5460,25 H 500/540 x: € 5535,40
H 470/510 y: € 5986,25 H 500/540 y: € 6061,35
draaipoort 180 x 100: € 1285,75 vast paneel 180 x 54: € 345,65

D 410/450 x: € 5535,40 D 440/480 x: € 5794,20
D 410/450 y: € 6061,35 D 440/480 y: € 6311,85
D 470/510 x: € 6136,50 D 500/540 x: € 6387,00
D 470/510 y: € 6437,10 D 500/540 y: € 6679,20
draaipoort 180 x 100: € 1995,00 vast paneel 180 x 54: € 459,20

SH 410/450 x: € 6053,00 SH 440/480 x: € 6178,25
SH 410/450 y: € 6680,75 SH 440/480 y: € 6679,20
SH 470/510 x: € 6345,25 SH 500/540 x: € 6495,50
SH 470/510 y: € 6846,20 SH 500/540 y: € 7046,55
draaipoort 180 x 100: € 2204,15 vast paneel 180 x 54: € 551,00

SV 410/450 x: € 6053,00 SV 440/480 x: € 6178,25
SV 410/450 y: € 6680,75 SV 440/480 y: € 6679,20
SV 470/510 x: € 6345,25 SV 500/540 x: € 6495,50
SV 470/510 y: € 6846,20 SV 500/540 y: € 7046,55
draaipoort 180 x 100: € 2204,15 vast paneel 180 x 54: € 551,00
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Schuifpoort laag zwevend met bijpassende omheining op maat gemaakt

Schuifpoort hoog en bijhorend paneel met ingewerkte brievenbus op maat gemaakt
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Schuifpoort hoog en bijpassende draaipoort met ingewerkte brievenbus op maat gemaakt

Schuifpoort skyline horizontaal op maat gemaakt
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450410

480440

450310

480340

Rail

Zwevend

510470

540500

510370

540400

450410

480440

450310

480340

Rail

Zwevend

510470

540500

510370

540400

Samenstelling kit ROGER R30
€ 1577,95

 > 1 motor R30
 > 1 ingebouwde sturing 
 > 2 zenders (extra zender op bestelling) 
 > 1 ontvanger
 > 1 set fotocellen 
 > 1 knipperlicht
 > 1 antenne 
 > Benodigde tandlatten
 > Draagstoel

ONDERSCHEID SCHUIFPOORT ZWEVEND OF OP RAILS
Een zwevende schuifpoort vormt een zelfdragende constructie aan twee palen; bij een schuifpoort op rails lopen 
de wielen op een metalen richel. 

Voor- en nadelen:

Zwevende schuifpoort 
 > Mooiere aankleding van de oprit 
 > Poort kan op een hellend terrein geplaatst worden
 > Gemakkelijker uit evenwicht bij het openen

Schuifpoort op rails
 > Steviger constructie door groter draagvlak
 > Langere overspanningen mogelijk
 > Zichtbare uitstekende metalen lat bij een oprit
 > Mogelijkheid tot hinder door steentjes

Zwevend Op rails

Ingewerkte brievenbus padouk € 617,85

Zender € 66,35

Parlofonie € 175,35

 > Verlicht
 > 100 codes
 > Inclusief decoder

Videofonie € 1405,55

 > Opbouw 
buiten-
post en 
handsfree 
binnenpost

AUTOMATISATIE  
VOOR SCHUIFPOORTEN

Codeclavier € 360,70

Schuifpoort decoratief op maat gemaakt
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Heerlijk genieten in je eigen tuin 20
22

Ontdek ook 
onze andere catalogi!
www.houtland.be

Uw HOUTLAND verdeler:

Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be - www.houtland.be

Houtland is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto’s zijn copyright Valcke. Door het voortdurend 
streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan 
te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder 
voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.


