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Deze productcatalogus van Van Swaay Duurzaam
Hout is gedrukt op FSC®-gecertifi ceerd papier.

De maten in deze catalogus zijn bij benadering.
Artikelen kunnen afwijken van de in deze product-
catalogus getoonde afbeeldingen.

Vrijwel alle naaldhoutartikelen in deze product-
catalogus voldoen aan onderstaande specifi caties:
- Gemaakt van Europees naaldhout uit duurzaam 
 beheerd bos
- Celfi x® onder vacuüm en druk verduurzaamd
 en gefi xeerd
- KOMO gecertifi ceerd

De herkomst van de producten in deze  catalogus is 
uit duurzaam beheerd bos en verkrijgbaar met een 
FSC® of PEFC keurmerk.

Druk- en zetfouten als ook modelwijzigingen 
voorbehouden.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze
algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de 
arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch onder
nummer 10/2010. Op verzoek ontvangt u een 
exemplaar.

HOUT:
DÉ CIRCULAIRE GRONDSTOF
Producten van Van Swaay Duurzaam 
Hout zijn duurzaam en dragen bij 
aan de reductie van CO2 uitstoot. 
Daarnaast kunnen alle producten 
voor en na de gebruikersfase dienen 
als een circulaire grondstof.
✔ 100% recyclebaar
✔ Verantwoord bosbeheer door 

FSC® en PEFC
✔ Superieure LCA door gesloten 

cyclus
✔ Draagt bij aan CO2 reductie
✔ Oneindige levensduur

Veilig en verantwoord 
 verduurzaamd
Ons hout is verduurzaamd met 
Celfi x®. Dit is een uniek en veilig 
middel dat de levensduur van 
het hout aanzienlijk verlengt. 
Met Celfi x® behandeld hout is 
universeel over schilderbaar, 
veilig voor kinderen en klussers en 
KOMO-gecertifi ceerd.

Scherpe prijsstelling
Wij bieden een goede prijs-kwaliteit 
voor elk product. Zeker als u op 
lange termijn rekent, bent u ver-
zekerd van de laagste totaalkosten. 

Altijd dezelfde, hoge kwaliteit
Hout is een natuurproduct, maar 
omdat wij hout jarenlang uit 
dezelfde gebieden betrekken, 
leveren we een stabiele kwaliteit. 
Die kwaliteit is aantoonbaar beter 
dan veel andere aanbieders leveren. 
Dit ontdekt u in de loop der jaren!

ONZE ZEKERHEDEN VOOR U
 Gegarandeerd duurzaam 
Wij leveren uitsluitend hout uit 
duurzaam beheerde bossen. De 
keurmerken FSC®, PEFC en KOMO 
garanderen dat u goed hout koopt. 

 Grote voorraad, snelle levering
Wij hebben een groot assortiment 
op voorraad, zowel in binnen- als 
buitenopslag. Dit verzekert u van 
een snelle levering. 

Innovatief meedenken
Welke bijzondere houtbouw-
plannen u ook heeft, wij denken 
mee en voorzien u van houtkennis, 
informatie en (montage)tips.

De toekenning van de kwalifi catie
‘Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking’ 
bevestigt wat de meer dan honderdjarige 
geschiedenis van Van Swaay heeft laten 
zien: continuïteit, degelijkheid en kwaliteit.

Dit is het keurmerk voor verantwoord
bosbeheer wereldwijd. FSC® supplier 
CU-COC-016661. Forest Stewardship 
Council®

Dit is het keurmerk voor duurzaam 
bosbeheer waarbij aandacht is voor People, 
Planet, Profi t. CU-PEFC-016661

Van Swaay Duurzaam Hout verduurzaamt
in eigen beheer, met het eigen middel Celfi x®

met de vacuüm-druk methode onder KOMO. 
Dit geeft aan dat de producten langdurig 
beschermd zijn tegen schimmel en houtrot 
en dat ze buiten opgeslagen kunnen worden.

Van Swaay Duurzaam Hout heeft als eerste 
Nederlandse houtbedrijf een Cradle to Cradle 
certifi caat ontvangen. Centrale gedachte van 
Cradle to Cradle is dat een grondstof aan het 
einde van de levenscyclus weer de grondstof 
is voor een ander product.

Van Swaay Duurzaam Hout is er trots op een 
fairtrade company te zijn. Dit houdt in dat al 
onze processen op een eerlijke en duurzame 
manier gebeuren.
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ACCOYA®

DUURZAAM, 
STABIEL EN
ECOLOGISCH

Het biologische en duurzaamste
hout Accoya® is vervaardigd 
uit duurzaam geproduceerd en 
snelgroeiend hout. Accoya® is door 
acetylatie gemodifi ceerd hout wat 
door-en-door is verduurzaamd en 
heeft tenminste de levensduur 
van de beste tropische hardhout-
soorten en kunststof. Het hout 
komt uit verantwoord beheerde 
bossen, is FSC® gecertifi ceerd en 
de productie is Cradle to Cradle 
Gold gecertifi ceerd. 

Accoya® is een innovatieve 
oplossing voor duurzaamheid, 
gebruiksgemak en ecologisch 
verantwoord houtgebruik. 
Bovendien is het uitzonderlijk 
vormstabiel, behoudt het hout zijn 
uiterlijke kenmerken en heeft het 
nagenoeg geen onderhoud nodig. 
Accoya® is geschikt voor tal van 
toe passingen, heeft in grond-/
watercontact een gegarandeerde 
levensduur van minimaal 25 jaar 
en bovengronds minimaal 50 jaar.

Accoya® is beschikbaar in diverse 
productsoorten, zoals:
• Vlonderplanken
• Beschoeiingen
• Damwandplanken
• H2H®-producten

Accoya® is op bestelling leverbaar. 
Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden. 
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HOLLANDS HOUT

Kan het kappen en gebruiken van 
bomen een bijdrage  leveren aan 
CO2-reductie? Jazeker! Nieuwe 
aanplant reduceert de CO2, 
terwijl het gebruikte hout een 
 natuurlijke grondstof is voor allerlei 
 houtbouwtoepassingen. De door 
bomen opgeslagen CO2 blijft 
vastgelegd in houtproducten.

HOUT 
REDUCEERT 
CO2… 
NATUURLIJK!

Hollands hout komt uit de bossen bij u in de buurt, uit de prachtige 
gebieden van Staatsbosbeheer waarin we wandelen en fi etsen. Juist 
het feit dat Hollands hout van Nederlandse bodem is, maakt het zo 
duurzaam. Dit hout heeft geen reis dwars door Europa gemaakt
voordat het in uw tuin gebruikt wordt.

✔ Hout van dichtbij
✔ FSC-gecertifi ceerd
✔ Puur en robuust
✔ Constructief en decoratief
✔ Hout uit Nederland in plaats van Noord- en/of Oost-Europa of
 tropisch hardhout
✔ Duurzaam beheerde bossen (Staatsbosbeheer)
✔ Verantwoord bewerkt door Van Swaay Duurzaam Hout

HOLLANDS HOUT: DUURZAAM PLUS

HOLLANDS HOUT
PUUR DUURZAAM



BOOMSTAMTAFEL 
Hollands hout - lariks/douglas 
Tafelpoten: 8,8x8,8 cm
90x180X75 cm - T455180090000L

90x250X75 cm - T455250090000L

Celfi x® verduurzaamd
90x180X75 cm - T455180090008L

90x250X75 cm - T455250090008L

BLOKKEN - BEZAAGD 
Hollands hout - lariks/douglas 
30X30X40 cm - T460300300000L

Iedere 2 seconden groeit de hoeveelheid hout van dit blok bij in de bossen van Staatsbosbeheer. Dat is 30 blokken per minuuten 1800 per uur!

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT6

VERTICALE TUIN
Gemaakt van Hollands hout - lariks/douglas
Inclusief plantenbak,
2 planken en 2 voetsteunen 
74x25x187 cm - T760074025187L

Marielle 

van Swam

DE VERTICALE TUIN IS ONTWORPEN 
DOOR ONTWERPSTUDIO VAN SWAM.
Meer informatie over de Verticale tuin op 
pagina 8 en 18.

HOLLANDS HOUT

Als bijzettafeltje of krukje
voor binnen of buiten.

Met wieltjes eronder is dit
blok makkelijk te verrijden. 

TIP

Hollands hout - lariks/douglas 
Tafelpoten: 8,8x8,8 cm
90x180X75 cm - 
90x250X75 cm -
Celfi x
90x180X75 cm - 
90x250X75 cm -

TUINKAST EPE
Hollands hout - lariks/douglas. Ook als 
haardhoutkast en space divider te gebruiken. 
Inclusief uitneembare vakverdeler.
35x180x120 cm - T988180120000L

Celfi x® verduurzaamd
35x180x120 cm - T988180120008L

BOOMSTAMPLANK - GESCHAAFD
Hollands hout - lariks/douglas 
Uniek om zelf een tafel of bank van te maken, 
bijvoorbeeld in combinatie met een tafelonder-
stel van cortenstaal (zie pagina 47).
4X45x180 cm - T655040045180L

4X45x250 cm - T655040045250L

BOOMSTAM MET BAST 
Hollands hout - eiken/beuken
30/40x45 cm - T460250300000L

H2H®-PAAL - GESCHAAFD
Combinatie van hardhout en lariks/douglas, 
100 cm hardhouten opzetstuk.
Er is geen beton poer meer nodig met dit 
product, doordat het hardhout ca. 90 cm de 
grond in gaat en als fundering dient.
Gaat >25 jaar mee.
Bruikbaar als paal bij een schutting
6,3x6,3x270 cm - 8065065270V100AL

11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL

Bruikbaar als staander voor o.a. 
buitenverblijven, schuttingen en veranda’s
11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL

14,3x14,3x320 cm - 8145145320V100AL

14,3x14,3x360 cm - 8145145360V100AL

Meer informatie over H2H® op pagina 12.

Bij een horizontale
(liggende) toepassing in de 

buitenlucht (bijvoorbeeld een 
boomstamtafel) gaat het hout 

langer mee door het te
behandelen. 

Lariks/douglas
uitstraling & levensdu

ur 
> 25 jaar.

Leuk om
te weten



KWEEKSTAM
Hollands hout - Shiitakestam eiken
Met ca. 20 entingen voor eetbare paddenstoelen.
50x8/15 cm  - T460500115950
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KAPSCHUUR
Hollands hout - lariks/douglas 
440x340x300 cm - T472350400000L 

Meer informatie over de kapschuur op pagina 11. Bij buiten gebruik van
onbehandeld hout adviseren we

het niet direct in grondcontact te
laten komen. Bevestig bijvoorbeeld
wielen onder de bezaagde blokken, 

zodat schimmels en insecten er
niet gaan nestelen.

TIP

Gemaakt om naar eigen

wens te vullen!

Algemeen
In deze eiken stammetjes, 
afkomstig uit de Flevopolder, is het 
mycelium van de shiitake geënt. 
Hierdoor is het mogelijk om deze 
eetbare paddenstoel zelf te gaan 
kweken. Door een schrikreactie 
wordt de groei gestimuleerd en kunt 
u drie à vier keer per jaar van de 
stam oogsten. En dat wel vier of vijf 
jaar lang!

Over de Shiitake
De paddenstoel heeft een kruidige en
volle smaak en een stevige textuur. 
In de keuken wordt de paddenstoel 
daarom veelzijdig gebruikt, 
bijvoorbeeld in roerbakgerechten, in 
salades, in soep, of in sauzen. 

Gebruiksaanwijzing
De stammetjes moeten voor een 
schrikreactie 24 uur in water worden
ondergedompeld. Zet de stam
vervolgens weg op een beschutte 

Veel tuinhout komt uit Noord- en 
Midden-Europa en uit de tropen.
En dat terwijl Nederland een
eigen schatkamer heeft met de
duurzaam beheerde bossen van 
Staatsbosbeheer. 

Uitgestrekte gebieden zoals 
De Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en 
Drenthe leveren hoogwaardig hout. 
Hollands hout!

Met name harsrijke naaldbomen 
zoals douglas en lariks zijn bij uit-
stek geschikt voor toepassing in uw
tuin bij bovengrondse toepassingen.
Ze zijn onbehandeld geschikt voor 
gebruik in de buitenlucht. 

Van Swaay presenteert de mooiste
producten van Hollands hout. 
Deze zijn in samenwerking met 
Staatsbosbeheer ontwikkeld.

NIEUW: 
VANAF NAJAAR 2017

De kweekstam is leverbaar vanaf najaar 2017 
omdat er winter stammen gebruikt worden, 
welke een paar maanden moeten liggen 
voordat ze geënt kunnen worden.

Geproduceerd door mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt.

plaats, uit de zon en uit
de wind. Bij een tempe-
ratuur van ca. 15 graden
zullen na 1 à 2 weken de eerste 
paddenstoelen zichtbaar zijn. Zorg 
dat de stammen in een vochtige 
omgeving staan. Dit kan nagebootst
worden door de stammen af en toe 
te besproeien met een plantenspuit. 
Na het oogsten is het goed om de 
stam zes tot acht weken te laten 
rusten, voordat u het proces weer 
gaat herhalen. Omdat het een 
natuurlijk proces is, is van tevoren 
niet vast te stellen hoeveel en of 
er paddenstoelen aankomen. Het 
kan zo zijn dat er een oogst wordt 
overgeslagen. Gooi de stam dan 
niet weg, maar probeer het later 
opnieuw. 

* De dikte van de stam is niet van 
invloed op de hoeveelheid padden-
stoelen die ervan geoogst kunnen 
worden, het aantal entingen wel.

SHIITAKESTAMMEN - HOLLANDS HOUT
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LARIKS/DOUGLAS

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

Levensduur verlengen?
Het gehele lariks/douglas

assortiment is ook
verduurzaamd verkrijgbaar.
Vraag onze medewerkers
naar de mogelijkheden.

TIP

LARIKS EN DOUGLAS: 
IDEAAL VOOR UW PROJECT
Wat uw volgende buitenproject 
ook is, met palen, planken, balken 
en regels van lariks/douglas wordt 
het een succes. Zeker als u onze 
 kwaliteit gebruikt. Het geschaafde 
hout is teruggedroogd zodat het 
hout minder ‘werkt’ bij weers-
veranderingen. Bovendien is het 
hout spintarm waardoor het
langer  meegaat. Spint is het minst
duurzame deel van het hout, dus 
hoe minder hoe beter! 

Ons lariks/douglas hout is ook als 
Hollands hout verkrijgbaar.

JE MAAKT ‘T
MET HOUT
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SCHAALDEEL ONBEHANDELD
Lariks/douglas fi jnbezaagd
2x15/20x250 cm - T655250015000

2x15/25x400 cm - T655400020000

VLONDERPLANK GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld 
2,8x14,5x300 cm - M027145300000L

2,8x14,5x400 cm - M027145400000L

2,8x14,5x500 cm - M027145500000L

PAAL HAAKS BEZAAGD
Lariks/douglas onbehandeld 
10x10x300 cm - I100100300000L

10x10x400 cm - I100100400000L

12x12x250 cm - I120120250000L

12x12x300 cm - I120120300000L

12x12x400 cm - I120120400000L

12x12x500 cm - I120120500000L

15x15x250 cm - I150150250000L

15x15x300 cm - I150150300000L

15x15x400 cm - I150150400000L

15x15x500 cm - I150150500000L

20x20x300 cm - I200200300000L

20x20x400 cm - I200200400000L

ZWEEDS RABAT FIJNBEZAAGD 
Lariks/douglas onbehandeld 

Werkende breedte: 13 cm
2x14,5x250 cm - R015145250000

2x14,5x300 cm - R015145300000

2x14,5x360 cm - R015145360000

2x14,5x400 cm - R015145400000

2x14,5x500 cm - R015145510000

Werkende breedte: 18 cm
2,8x19,5x300 cm  - R020195300000L

2,8x19,5x400 cm  - R020195400000L

2,8x19,5x500 cm - R020195500000L 

PLANK GESCHAAFD 
Lariks/douglas onbehandeld 
1,6x14,5x180 cm - Q016145180000L

1,6x14,5x240 cm  - Q016145240000L

1,6x14,5x400 cm  - Q016145400000L

2,8x14,5x400 cm  - K028145400000L

PANLAT FIJNBEZAAGD
Lariks/douglas onbehandeld 
2,5x3,8x400 cm - H025038400000L

H2H®-PAAL GESCHAAFD
Combinatie van hardhout en lariks/douglas, 
100 cm hardhouten opzetstuk. Er is geen 
beton poer meer nodig met dit product, doordat 
het hardhout ca. 90 cm de grond in gaat en als 
fundering dient. Gaat >25 jaar mee.
Bruikbaar als paal bij een schutting
6,3x6,3x270 cm - 8065065270V100AL

Bruikbaar als staander voor o.a. 
buitenverblijven en veranda’s
11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL

14,3x14,3x320 cm - 8145145320V100AL

14,3x14,3x360 cm - 8145145360V100AL

Meer informatie
over H2H® 
op pagina 12.

BALK GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld
4,5x14,5x400 cm  - K045145400000L

REGEL GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld
4,4x6,8x240 cm  - K044068240000L

4,4x6,8x400 cm - K044068400000L

PAAL HAAKS GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld
6,8x6,8x180 cm  - K068068180000L

6,8x6,8x270 cm  - K068068270000L

DUBBEL LIP PROFIEL - BEZAAGD 
Lariks/douglas onbehandeld
Werkende breedte: 17,5 cm
1,8x19X300 cm  - R018190300000L

1,8x19X400 cm  - R018190400000L

1,8x19X500 cm  - R018190500000L

BALK BEZAAGD
Lariks/douglas onbehandeld
5x10x300 cm - P050100300000L

5x10x400 cm - P050100400000L

5x10x500 cm - P050100500000L

5x15x300 cm - P050150300000L

5x15x400 cm - P050150400000L

5x15x500 cm - P050150500000L

5x20x400 cm - P050200400000L

PLANK BEZAAGD
Lariks/douglas onbehandeld 
2x20x300 cm - P020200300000L

2x20x400 cm - P020200400000L

2x20x500 cm - P020200500000L

2,5x25x400 cm - P025250400000L

2,5x25x500 cm - P025250500000L

3x20x300 cm - P030200300000L

3x20x400 cm - P030200400000L

3x20x500 cm - P030200500000L

PLANK GESCHAAFD DUBBEL LIP PROFIEL - BEZAAGD 
Lariks/douglas onbehandeld

Lariks/douglas
uitstraling & levensdu

ur 
> 25 jaar.

VELLINGDEEL - GESCHAAFD 
Lariks/douglas onbehandeld
Werkende breedte: 11,5 cm
1,6x13X300 cm  - R016130300000L

1,6x13x400 cm  - R016130400000L

BLOKHUTPROFIEL - GESCHAAFD 
Lariks/douglas onbehandeld
Werkende breedte 10,5 cm
2,8x13x300 cm  - T628130300000L

2,8x13x400 cm  - T628130400000L

1,6x13x400 cm  - R016130400000L

BLOKHUTPROFIEL - GESCHAAFD 
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5

BUITENVERBLIJVEN

BUITENVERBLIJF
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd. 356X297X260 cm - T470300400008

• Zelfbouwpakket
• Inclusief 3 wandpanelen, dak bedekking, goot, ramen in dak
• Doorloophoogte 230 cm
• Inclusief montagemateriaal en handleiding.
•  YouTube fi lm om u te ondersteunen bij het eenvoudig opbouwen van het buitenverblijf

PANEEL MET VLONDERPLANKPROFIEL
105x227 cm zijn los bestelbaar
T470105227008

VAN ‘S MORGENS VROEG

TOT ‘S AVONDS LAAT

3 4

1 2

VOORBEELDEN VAN DE VELE 
MOGELIJKHEDEN MET DE PANELEN
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BETONPOER M-16
Boven: 12x12 cm
Onder: 22x22 cm
Inclusief stelplaat
T524

DAKSINGEL 
RECHT
Zwart, 3,1 m2 
per pak
T806

H2H®-PAAL GESCHAAFD
Combinatie van hardhout en lariks/douglas, 
100 cm hardhouten opzetstuk. Er is geen 
betonpoer meer nodig met dit product, doordat 
het hardhout ca. 90 cm de grond in gaat en als 
fundering dient. Gaat >25 jaar mee.

Als paal voor buitenverblijven en veranda’s
14,3x14,3x320 cm - 8145145320V100AL 

14,3x14,3x360 cm - 8145145360V100AL 

11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL 

KAPSCHUUR
Hollands hout - lariks/douglas. 440x340x300 cm - T472350400000L

• Gemaakt van Nederlands lariks en douglas
• Vergunningsvrij
• Zelfbouwpakket en deels prefab
• Inclusief funderingsbalk en gevelbekleding buitenzijde
• Inclusief montagemateriaal en handleiding

Een buiten verblijf van Van Swaay 
is ideaal om vier seizoenen van te 
genieten! Met (terras)verwarming 
blijft het ook in de lente en herfst 
aangenaam. En barbecuen in de 
winter... waarom niet!? Probeer 
het maar eens en ontdek dat ieder 
seizoen zijn eigen sfeer creëert.

VIER SEIZOENEN
BUITEN LEVEN!

Meer informatie
over H2H® 
op pagina 12.

Lariks/douglas
uitstraling & levensdu

ur 
> 25 jaar.

Gebruik H2H®-palen
als staanders voor
buitenverblijven
en veranda’s



TIMMERHOUT

H2H®: DUBBEL BESPAREND
Duurzaam hardhout en naaldhout 
in één unieke combinatie. Dat is 
H2H® van Van Swaay. De beide 
houtsoorten zijn via een oersterke 
vingerlasconstructie aan elkaar 
verbonden.

UNIEKE VOORDELEN H2H®

✔ Combinatie van hardhout en
 naaldhout in één paal
✔ Duurzaamheidsklasse 1: Zeer 

lange levensduur; vergelijkbaar 
met het beste tropisch  hardhout

✔ Voor het naaldhout wordt 
maximaal gebruik gemaakt van 
Hollands hout

✔ Minder gebruik van tropisch
 hardhout dan bij een hardhouten 

paal 
✔ Door H2H® palen te gebruiken, 

zijn betonpoeren niet nodig
✔ Sluit aan bij bouweisen en
 milieuwensen van deze tijd;
 KOMO en FSC®

✔ Cradle-to-Cradle gecertifi ceerd
✔ GIP garantie op vingerlas

ZELFBOUW HET
BOUW-HET-ZELVER!

Een erfafscheiding, dierenverblijf
of tuinschuur zijn natuurlijk

kant-en-klaar te koop.
Maar is het niet veel leuker

om zelf aan de slag te gaan met 
een eigen idee of ontwerp?

In iedereen schuilt een
bouw-het-zelver!

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT12
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PAAL HAAKS - BEZAAGD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
15x15x300 cm  - I150150300008

15x15x530 cm - I150150530008

PAAL GEPUNT HARDHOUT - FIJNBEZAAGD
Duurzaamheidsklasse 1
4x4x120 cm - I040040120901

4x4x180 cm  - I040040180901

6x6x200 cm  - I060060200901

6x6x275 cm  - I060060275901

6x6x300 cm  - I060060300901

7x7x275 cm  - I070070275901

7x7x300 cm  - I070070300901

8x8x275 cm  - I080080275901

8x8x300 cm  - I080080300901

REGEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
3,2x6x400 cm - Q032060400008

4,4x4,4x180 cm - K045045180008

4,4x4,4x240 cm - K045045240008

4,4x4,4x300 cm - K045045300008

4,5x7x180 cm - K045070180008

4,5x7x240 cm - K045070240008

4,5x7x300 cm - K045070300008

4,5x7x400 cm - K045070400008

4,5x7x500 cm - K045070500008

4,5x9,5x300 cm - K045095300008

4,5x9,5x400 cm - K045095400008

4,5x9,5x500 cm - K045095500008

PAAL HAAKS - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
6,8x6,8x140 cm - K0690691400086 
6,8x6,8x180 cm - K0690691800086

6,8x6,8x210 cm - K0690692100086

6,8x6,8x240 cm - K0690692400086

6,8x6,8x270 cm - K0690692700086

6,8x6,8x300 cm - K0690693000086

6,8x6,8x400 cm - K0690694000086

8,8x8,8x180 cm - K0900901800086

8,8x8,8x210 cm - K0900902100086

8,8x8,8x240 cm - K0900902400086

8,8x8,8x270 cm - K0900902700086

8,8x8,8x300 cm - K0900903000086

8,8x8,8x400 cm - K0900904000086

8,8x8,8x500 cm - K0900905000086

12X12X250 cm  - K120120250008

12x12x300 cm  - K120120300008

12x12x400 cm  - K120120400008

12x12x500 cm  - K120120500008

14X14X250 cm  - K140140250008

14X14X300 cm  - K140140300008

14X14X350 cm  - K140140350008

PAAL GEPUNT HARDHOUT - GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1
6,5x6,5x130 cm  - K065065130901

6,5x6,5x180cm  - K065065180901

6,5x6,5x200cm  - K065065200901

6,5x6,5x240cm  - K065065240901

6,5x6,5x275 cm  - K065065275901

6,5x6,5x300 cm  - K065065300901

8,8x8,8x275 cm  - K088088275901 

H2H®-PAAL
Combinatie van hardhout en verduurzaamd 
lariks/douglas (Celfi x® verduurzaamd) 
100 cm hardhouten opzetstuk. Er is geen 
betonpoer meer nodig met dit product, doordat 
het hardhout ca. 90 cm de grond in gaat en als 
fundering dient. Gaat >25 jaar mee.
Als paal bij schutting
6,3x6,3x270 cm - 8065065270V108AL

GORDING - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
6x16x500 cm - P060160500008

PAAL GEPUNT - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
5x5x150 cm - I050050150008

PANLAT - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
2,4x4,8x250 cm - H024048250008

2,5x3,8x400 cm - H025038400008

BALK, REGEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
4,5x14,5x420 cm - K045145420008

Combinatie van hardhout en lariks/douglas, 
100 cm hardhouten opzetstuk. 
Als paal bij schutting
6,3x6,3x270 cm - 8065065270V100AL

11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL

Combinatie van hardhout en lariks/douglas, 
100 cm hardhouten opzetstuk, als paal voor 
buitenverblijven en veranda’s
11,3x11,3x320 cm - 8115115320V100AL

14,3x14,3x320 cm - 8145145320V100AL

14,3x14,3x360 cm - 8145145360V100AL

REGEL - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
2,5x5x175 cm - H025050175008 

Meer informatie 

over H2H® 

op pagina 12.

PAAL MET DIAMANTKOP - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
6,8x6,8x180 cm  - K069069181008

6,8x6,8x210 cm  - K069069210008

6,8x6,8x240 cm  - K069069240008

6,8x6,8x270 cm  - K069069270008

6,8x6,8x300 cm  - K069069300008

8,8x8,8x180 cm  - K090090180008

8,8x8,8x210 cm  - K090090210008

8,8x8,8x240 cm  - K090090240008

8,8x8,8x270 cm  - K090090270008

8,8x8,8x300 cm  - K090090300008

Wist u dat: de diamantkop zorgtvoor een goede afwatering. Hierdoorgaat de paal langer
mee.

Lariks/douglas
uitstraling & levensdu

ur 
> 25 jaar.
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TIMMERHOUT

ACCESSOIRES

EMBALIT NTK, GROEN
Ter afwerking van zaagvlakken. 
Ter voorkoming van rot en boktor.
Blik 0,75 ltr - T99076

Can 5 ltr - T99501

PAALPUNT - Verzinkt
7x7x75 cm - T801

9x9x75 cm - T802

12x12x90 cm - T803

L-BESLAG - RVS - T862

L-BESLAG - T860

PAALORNAMENT - RVS
7,1x7,1 cm  - T832

9,1x9,1 cm  - T833

VOETSTEUN - Verzinkt
7x7x15 cm  - T811

9x9x15 cm  - T812

12x12x15 cm  - T813

PAALPUNT - Groen gelakt
7x7x75 cm  - T801G

HANDHEI
Voor het inheien van palen. 
Lengte 75 cm, diameter 12 cm
T8775

SLEG MET OVALE STEEL
Tuinhamer gemaakt van verlijmt
Essenhout. Aan beide zijden voorzien
van staalbanden. 
Kopmaat: 12x12x28 cm.
100x33x14 cm - T8776

PLAATDUIM T.B.V. DEUR/POORT
Set 2 stuks, 4x10 cm, diameter 1,6 cm
Dikte: 0,5 cm - T8731

HANDHEI

PALENLIFTER - T875

GRONDBOOR VERZINKT
Geschikt voor lichte grondsoorten.
Diameter 7,5 cm - T876

GRONDBOOR VERZINKT

HOUTPROTECTIE - PF CARE 102
Maakt tuinhout olie- en waterafsto-
tend en beschermt langdurig (ca. 
2 jaar) tegen algen, schimmels en 
vuil. Heeft een UV fi lter voor trage en 
gelijkmatige vergrijzing.
Stap 2 van 2, in combinatie met PF 
Clean 101. 1 ltr - T99400

HOUTONTGRIJZER - PF CLEAN 101
Houtreiniger op waterbasis die groene 
algen en schimmels verwijdert. 
Stap 1 van 2, in combinatie met PF Care 
102. 1 ltr - T99300 

KLINKSET VOOR DEUR
Cylinder 3,5x3,5 cm met 3 sleutels, 
RVS deurschild en deurkruk. Te 
combineren met stalen frame 
(zie pagina 23). 
T874

Links: behandeld met  PF Clean 101 
Rechts: onbehandeld 

Waterafstotende werking  
PF Care 102

Zelf bouwen is beginnen
Er zijn heel wat tuinliefhebbers met plannen om zelf

houten tuinmeubels, tuinkasten of zelfs een veranda te 
bouwen. Tussen idee en uitvoering liggen soms obstakels. 

Tijdgebrek en onzekerheid of het niet te ingewikkeld
is, zijn twee van die hindernissen. Deze zijn echter te

overwinnen door gewoon te beginnen. Probeer het maar!

2-HOEK VERBINDING - 
VERZINKT
Voor palen 9x9 cm
T821

3-HOEK VERBINDING - 
VERZINKT
Voor palen 9x9 cm
T823

T-HOEK VERBINDING - 
VERZINKT
Voor palen 9x9 cm
T822

4-HOEK VERBINDING - 
VERZINKT
Voor palen 9x9 cm
T824

2-HOEK VERBINDING - 
VERZINKT

3-HOEK VERBINDING - 4-HOEK VERBINDING - T-HOEK VERBINDING - 



RABAT - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Werkende breedte: 13 cm
1,8x14,5x240 cm - R018145240008

1,8x14,5x300 cm - R018145300008

1,8x14,5x360 cm - R018145360008

1,8x14,5x400 cm - R018145400008

1,8x14,5x450 cm - R018145450008

1,8x14,5x500 cm - R018145500008

RABAT VUREN - GESCHAAFD
Celfi x® verduurzaamd. Werkende breedte: 13 cm
1,8x14,5x180 cm - R018145180008VUP

1,8x14,5x300 cm - R018145300008VUP

1,8x14,5x400 cm - R018145400008VUP

1,8x14,5x500 cm - R018145500008VUP
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PLANK - GESCHAAFD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
1,5x14x180 cm - XX15145180008

1,5x14x400 cm - XX15145400008

 
1,6x14x180 cm - Q016145180008

1,6x14x240 cm - Q016145240008

1,6x14x300 cm - Q016145300008

1,6x14x360 cm - Q016145360008

1,6x14x400 cm - Q016145400008

1,6x14x450 cm - Q016145450008

1,6x14x500 cm - XX16140500008

1,7x14x180 cm - Q017140180008

1,7x14x300 cm - Q017140300008

1,7x14x360 cm - Q017140360008

1,7x14x400 cm - Q017140400008

1,7x14x450 cm - Q017140450008

1,7x14x500 cm - Q017140500008

1,8x10x240 cm - Q018100240008

1,8x10x400 cm - Q018100400008

1,8x14x180 cm - Q018140180008

1,8x14x200 cm - Q018140200008

1,8x14x300 cm - Q018140300008

1,8x14x360 cm - Q018140360008

1,8x14x400 cm - Q018140400008

Wij hebben ook 18 mm planken in vuren 
beschikbaar. Vraag onze medewerkers naar 
de mogelijkheden.

PLANK HARDHOUT - GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1-2
1,6x14,5x245 cm - Q016145245900

1,6x14,5x365 cm - Q016145365900

1,6x14,5x460 cm - Q016145460900

1,6x14,5x490 cm - Q016145490900

2,8x14,5x275 cm - K028145275900

2,8x14,5x365 cm - K028145365900

2,8x14,5x395 cm - K028145395900

2,8x19x395 cm - K028190395900

ZWEEDS RABAT VUREN - FIJNBEZAAGD
Celfi x® verduurzaamd. Werkende breedte: 18 cm
2,2x19,5x500 cm  - R022195500008VU

ZWEEDS RABAT LARIKS/DOUGLAS - FIJNBEZAAGD
Celfi x® verduurzaamd. Werkende breedte: 13 cm
2x14,5x250 cm - R015145250008

2x14,5x300 cm - R015145300008

2x14,5x360 cm - R015145360008

2x14,5x400 cm - R015145400008

2x14,5x500 cm - R015145510008

SCHAALDEEL FIJNBEZAAGD
Lariks/douglas, onbehandeld
2x15/20x250 cm - T655250015000

2x15/25x400 cm - T655400020000

SCHAALDEEL FIJNBEZAAGD 
Lariks/douglas, Celfi x® verduurzaamd
2x15/20x250 cm - T655250015008

2x15/25x400 cm - T655400020008

PLANK VUREN - GESCHAAFD
Celfi x® verduurzaamd
2,8x14,5x500 cm - K028145500008

2,8x19,5x400 cm - K028195400008

AFDEKLAT DAKPROFIEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
3x8,4x370 cm - Q030084370008

Sponningsmaat 5,8x0,8 cm
3,5x9x180 cm - Q035090180008

3,5x9x400 cm - Q035090400008

Sponningsmaat 6,8x0,8 cm

PLANK - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
1,8x14,5x180 cm - P018145180008

1,8x14,5x300 cm - P018145300008

1,8x14,5x360 cm - P018145360008

1,8x14,5x400 cm - P018145400008

2x10x400 cm - P020100400008

2x20x400 cm - P020200400008

2x20x500 cm - P020200500008

2,2x10x450 cm - P022100450008

2,2x12x400 cm - P022120400008

2,2x15x400 cm - P022150400008

2,5x15x400 cm - P025150400008

2,5x15x500 cm - P025150500008

2,5x20x400 cm - P025200400008

2,5x20x500 cm - P025200500008

2,5x25x400 cm - P025250400008

2,5x25x500 cm - P025250500008

2,8x27,5x400 cm - P028275400008

2,8x27,5x500 cm - P028275500008

3x20x500 cm - P030200500008

BLOKHUTPROFIEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, met vellingkant
Werkende breedte: 13,5 cm
3x14,5x250 cm - T630130250008

3x14,5x400 cm - T630130400008

AFDEKLAT VLAK PROFIEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
1,8x9x400 cm - Q018090400008

Sponningsmaat 6,8x0,8 cm

KLEINE RUITER
Ideaal voor het maken van pergola’s
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
4,5x7x60 cm - T310007060008

PLANK - BEZAAGD
Vuren onbehandeld
2,8X19,5X500 cm - P028195500000

3X20X500 cm - P030200500000

BLOKHUTPROFIEL HARDHOUT GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1 
Werkende breedte: 18,5 cm
3x19,5x250 cm - T630185250900

2,8x19,5x500 cm - R028195500008VU
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RUSTIEK ZWART, PLANK - GESCHAAFD
Vuren, Celfi x® verduurzaamd
1,8x14,5x180 cm - XX18145180008Z

RIVA SCHERM RUSTIEK ZWART - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,4x14 cm, regels: 1,8x7 cm
180x180 cm - T019180180000Z

RUSTIEK ZWART

RUSTIEK ZWART, ZWEEDS RABAT -
FIJNBEZAAGD
Lariks/douglas, Celfi x® verduurzaamd.
Werkende breedte: 13 cm
2x14,5x250 cm - R015145250008Z

2x14,5x500 cm - R015145500008Z

RUSTIEK ZWART, ZWEEDS RABAT -
FIJNBEZAAGD
Vuren, Celfi x® verduurzaamd. 
Werkende breedte: 18 cm
2,2x19,5x500 cm  - R022195500008VUZ

2,8x19,5x500 cm - R028195500008VUZ

RUSTIEK ZWART, PAAL MET DIAMANTKOP - 
GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
6,8x6,8x270 cm - K069069270008Z

RUSTIEK ZWART, PLANK - FIJNBEZAAGD
Vuren, Celfi x® verduurzaamd
2,5x25x500 cm - P025250500008Z

2,8x27,5x500 cm - P028275500008Z

UNIEKE VOORDELEN:

✔   Levensduur als hardhout
✔   Vormvast en krasvast
✔   Waterafstotend
✔   Universeel overschilderbaar
✔   Karaktervolle uitstraling
✔   Bijna vrij van onderhoud
✔   Verduurzaamd

ZWART
GEEFT KARAKTER

Er is ook coating verkrijgbaar
voor afwerking van zaagvlakken, 
onderhoud en nabehandeling!

Of u het nu gebruikt voor een schutting of schuur,
als gevelbetimmering voor uw woning... rustiek
zwart buitenhout geeft uw bouwplan karakter. 

Rustiek zwarte producten zijn verduurzaamd
met Celfi x®, gedroogd en vervolgens dubbel zwart 
gecoat. De houtstructuur blijft natuurlijk zichtbaar!

VERF RUSTIEK ZWART
Blik 1 ltr - T99100
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MONTAGE FIETSENREK

BOODSCHAPPENLIJST
• 1x Paal geschaafd haaks 6,8 x 6,8 x 180 cm (Celfi x verduurzaamd)
• 2x Plank bezaagd 2,5 x 25 x 400 cm (Celfi x verduurzaamd)
• 72x Schroeven 5 x 50 mm
• 12x Schroeven 5 x 70 mm

De Klusprofessor kiest voor een fi etsenrek van 
 verduurzaamd hout (Celfi x®). U kunt de tussen ruimte 
aanpassen aan de breedte van de fi etsbanden.

STEVIG EN DUURZAAM HOUT

❏ Boormachine❏ Schroefmachine❏ Handzaag
❏ Meetlat
❏ Schuurpapier
 Schuurpapier

 Boormachine Schroefmachine Handzaag

 Schuurpapier
 Schuurpapier

Moeilijkheidsgraad: 

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het advies de gaten 

voor te boren met een dunnere boor dan de dikte van 
schroeven.

• Als u een fi etsenrek maakt voor fi etsen met bredere 
banden zoals een mountainbike, houd dan meer ruimte 
tussen de kubussen aan. Houd dan ook rekening met de 
lengte van de bevestigingspaal.

TIPS
• Als u schroeven niet soepel in het hout krijgt, kunt u 

groene zeep gebruiken.
• Eventuele ruwe delen kunt u opschuren.
• Harsvorming kan worden weggehaald met terpentine.
• Bewerk de zaagvlakken met Embalit om ze beter te 

beschermen en een gelijkmatige kleur te geven. 
• Voor een andere uitstraling kunt u het fi etsenrek in een 

kleur verven.

STAPPENPLAN

Herhaal deze stap voor de 
overige 5 kubussen. 

Monteer vervolgens de 
6 kubussen aan de bevestigings-
paal (onderdeel B). Schroef in de 
achterkant van de kubus. Gebruik 
hiervoor 2 schroeven (5 x 70 mm)
per kubus.

Let op:
Zorg dat u tussen de kubussen
4 cm ruimte houdt zodat de 
kubussen evenwijdig zijn 
verdeeld over de paal.hiervoor 2 schroeven (5 x 70 mm)

per kubus.

A

DC

B

2 1

1

1

1

Zet de eerste kubus in
elkaar door 4 zijkanten

(onderdeel A) aan
elkaar te monteren. 
Elke plank wordt 
vastgeschroefd met 3 
schroeven (5 x 50 mm).

kubussen evenwijdig zijn 
verdeeld over de paal.

4 cm

4 cm
4 cm

4 cm
4 cm

VOORBEREIDING

Nr. Onderdelen Afmetingen  Aantal
1 Zijkant kubus 2,5 x 25 x 27,5 cm  24
2 Bevestigingspaal 6,8 x 6,8 x 170 cm  1

Zaag de planken en paal op maat volgens de maten en aantallen hieronder. 

Zet de eerste kubus in
elkaar door 4 zijkanten
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IN HOUT!
MOOIE DINGEN
UITVERGROTEN…

“Hout is een prachtig materiaal met veel verschillende 
eigenschappen. Het is natuurlijk, leeft, straalt warmte 
uit en is makkelijk te bewerken. Bovendien zijn er 
veel verschillende soorten hout, elk met een eigen 
karakter.” Eén ding is duidelijk, Mariëlle van Swam (26),
eigenaresse van Ontwerpstudio Van Swam, houdt van
hout. Ze past het materiaal graag toe in haar ontwerpen,
al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld metaal. 

Mariëlle heeft altijd al een fascinatie voor hout gehad: 
“Het zit een beetje in de familie, mijn opa werkte in de 
houtwereld. Op dit moment maak ik producten van hout 
uit de 17e eeuw. Dit heeft eeuwenlang onder de water-
spiegel gelegen, waardoor het goed geconserveerd is.” 

Deze oude materialen vertellen een verhaal, en geven 
een extra waarde aan het product. Wat Mariëlle drijft in 
haar werk? “Er zijn zoveel mooie dingen om ons heen, 
waar we vaak niet bij stil staan. Bijvoorbeeld de wig en 
de vingerlas, deze vormen voor mij een uitgangspunt 
voor nieuwe ontwerpen.” 

Oude materialen of technieken opnieuw gebruiken. 
Dat vertrekpunt sluit naadloos aan bij de duurzame 
fi losofi e van Van Swaay Duurzaam Hout. Geen wonder 
dat Mariëlle en Van Swaay Duurzaam Hout een fi jne 
samenwerking vormen. “Ik heb enkele jaren geleden 
contact gezocht met Tessa van Swaay. Gewoon om eens
over hout te praten. We zaten direct op één lijn, heel 
inspirerend. Uit onze samenwerking is later de verticale 
tuin ontstaan. Hiervoor heb ik de Van Swaay H2H®-palen 
gebruikt als uitgangspunt, het concept van de vingerlas-
verbinding van twee houtsoorten vind ik erg mooi. Het 
was een uitdaging om deze palen bij particulieren toe 
te passen. Door de hoogte in te gaan met deze palen 
creëer je meer ruimte op de grond. Vanuit daar is de 
vertaling naar het balkon gemaakt”.

Een verticale tuin is ideaal
om de hoogte in te gaan in
stadstuinen of op balkons.
Zo ontstaat er veel tuin op

weinig ruimte. Een verticale
tuin geeft ook een verrassende 

afscheiding in de tuin. 
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Een dergelijke afscheiding kunt u maken met kastanje 
of robiniapalen 250-10/12 (zie pagina 53).

Indien u voor robiniapalen kiest, kunt u de buitenste
laag eraf schuren voor kleurbehoud.

TIP

MONTAGE TERRASSEN

“Wist u dat een
vlonderterras van

300x400cm de meest
gelegde maat is?”

 Vlonderplank
 Onderligger
 Vlonderplank

BOODSCHAPPENLIJST
Voor het maken van een vlonderterras van 300x400 cm heeft u nodig:
• 21x vlonderplank, 2,8x14,5x400cm Celfi x® verduurzaamd 
  (uitgaande van 0,5 cm tussenruimte en 1 extra plank ter 
  afwerking van het terras)
• 11x regels/onderliggers 4,5x7x300cm Celfi x® verduurzaamd 
  (uitgaande van leggen om de 40 cm)
• 546x schroeven - bijvoorbeeld RVS vlonderschroeven 5x50 
  (uitgaande van 2 schroeven per plank/regel verbinding)
•  Antiworteldoek
•  Ondergrond: tegels, beton of stabilisatiezand

Als u besluit een vlonder te plaatsen in uw tuin, 
moet u over de volgende zaken goed nadenken:
hoe groot wordt de vlonder, wat is de windrichting,
stand van de zon en op welke tijdstippen 
schijnt de zon op de gekozen plek. Hierbij is het 
erg handig om een correct tuinontwerp op 
schaal te hebben, zodat er precies kan worden 
uitgewerkt waar de vlonder gelegd moet worden. 

HOE LEG IK EEN VLONDER?

Moeilijkheidsgraad: 

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het advies de gaten 

voor te boren met een dunnere boor dan de dikte van 
schroeven.

TIPS
• Als u schroeven niet soepel in het hout krijgt, kunt u 

groene zeep gebruiken.
• Wanneer u uw tuinmeubelen regelmatig verplaatst of in 

de winter opbergt, ontstaat er minder snel kleurverschil.

STAPPENPLAN

ANTI-WORTELDOEK 
LEGGEN
Als u wilt voorkomen dat er 
onkruid door de vlonder kan 
komen, is het advies om
anti-worteldoek te plaatsen. 

LIGGERS MONTEREN
Om het terras stabiliteit te geven is het aan te raden om onder 
de liggers betontegels te plaatsen. Zorg dat de tegels onderling 
hart-op-hart liggen. Stel de onderliggers in de breedte van de 
vlonderplank waterpas. Laat ze in de lengte van de vlonderplank 
afl open. Dit in verband met de afwatering van het terras. 
Houd een verloop aan van 1 cm per meter. Plaats de  liggers op 
ca. 40 cm van elkaar op de betontegels.

VLONDERPLANKEN 
VASTZETTEN
Om ervoor te zorgen dat het 
hout voldoende ruimte heeft om
te “werken” is het advies om 
de planken ca. 1,5 cm vanaf 
de muur te plaatsen. Als u 
gebruik maakt van hardhouten 
planken is het verstandig om 
deze voor te boren. De zijkant 
van de vlonder kunt u afwerken 
met staande vlonderplank of 
met een regel.

DC

ONDERGROND 
Plaatst u de vlonder op een ondergrond van zand, graaf indien 
nodig ca. 20 cm grond af. Vervolgens mag 10 cm weer bedekt 
worden met stabilisatiezand. De vlonder kan ook rechtstreeks 
op de bestrating gemonteerd worden.

❏ Metselkoord 
❏ Rubber hamer
❏ Schaar
❏ Haakse hoek
❏ Accu boormachine
❏ Boortjes (1 mm kleiner dan
 de schroeven)
❏ Bitje
❏ Waterpas
❏ Rolmaat of meetlint
❏ Zaag

Laat u voor de benodigde materialen
adviseren door uw vakspecialist.

Metselkoord 
Rubber hamer

Haakse hoek
Accu boormachine
Boortjes (1 mm kleiner dan

Laat u voor de benodigde materialen
adviseren door uw vakspecialist.

❏ Bitje
❏ Waterpas
❏ Rolmaat of meetlint
❏ Zaag

A B

  Vlonderplank 
  Onderligger  
  Tegel

  Vlonderplank 

h.o.h. 80 cm
h.o.h. 40 cm
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TERRASSEN

Als de zon maar even schijnt in het prille voorjaar wilt u maar
één ding: een terrasje pikken. In uw eigen tuin, met uw eigen

vrienden. Telefoon in de vliegtuigmodus en lekker samen genieten
van het vrije buitenleven!

‘T IS WEER

TERRASJESWEER
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Latdikte: 1,6x8,2 cm, latafstand: 2 cm
100x100 cm - T408100100900

TUINTEGEL GLAD GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latdikte: 1,6x9,2 cm, latafstand: 1 cm
50x50 cm - T401050050008

TUINTEGEL RELIËF GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latdikte: 1,6x9,2 cm, latafstand: 1 cm
50x50 cm - T405050050008

Latdikte: 1,6x8,2 cm, latafstand: 2 cm
100x100 cm - T405100100008

50x50 cm - T405050050008

REGEL - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
4,5x7x180 cm - K045070180008

4,5x7x240 cm - K045070240008

4,5x7x300 cm - K045070300008

4,5x7x400 cm - K045070400008

4,5x7x500 cm - K045070500008

VLONDERPLANK HARDHOUT GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1
Hardhoutsoort Massaranduba 
2,1x14,5x245 cm - M021145245900

2,1x14,5x275 cm - M021145275900

2,1x14,5x330 cm - M021145330900

2,1x14,5x360 cm - M021145360900

2,1x14,5x390 cm - M021145390900

2,1x14,5x420 cm - M021145420900

2,1x14,5x485 cm - M021145485900

VLONDERPLANK HARDHOUT GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1
Hardhoutsoort Billinga
2,8x14,5x245 cm - M028145245900 
2,8x14,5x275 cm - M028145275900 
2,8x14,5x305 cm - M028145305900 
2,8x14,5x365 cm - M028145365900 
2,8x14,5x425 cm - M028145425900 

VLONDERPLANK - GESCHAAFD
Naaldhout, bruin verduurzaamd
2,8x14,5x240 cm - M028145240500

2,8x14,5x360 cm - M028145360500

VLONDERPLANK - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
2,8x14,5x300 cm - M028145300008

2,8x14,5x360 cm - M028145360008

2,8x14,5x400 cm - M028145400008

2,8x14,5x450 cm - M028145450008

2,8x14,5x500 cm - M028145500008

PLANK VUREN - GESCHAAFD
Celfi x® verduurzaamd
2,8x14,5x500 cm - K028145500008

2,8x19,5x400 cm - K028195400008

ANTI-WORTELDOEK
150 cm breed, per strekkende meter 
verkrijgbaar - S90150

TUINTEGEL - RUBBER
Zwart: 
2,5x50x50 cm - T519

Rood: 
2,5x50x50 cm - T523

Groen: 
2,5x50x50 cm - T517

“bruin verduurzaamd”

VLONDERPLANK - GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld 
2,8X14,5X300 cm - M027145300000L

2,8X14,5X400 cm - M027145400000L

2,8X14,5X500 cm - M027145500000L

PLANK, HARDHOUT - GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1-2
2,8x14,5x275 cm - K028145275900

2,8x14,5x365 cm - K028145365900

2,8x14,5x395 cm - K028145395900

2,8x19x395 cm - K028190395900

TUINTEGEL HARDHOUT RELIËF GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1-2
Latdikte: 1,2x6,3 cm, latafstand: 1 cm
50x50 cm - T408050050900
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PAULO DEUR GESCHAAFD MET STALEN FRAME 
Duurzaamheidsklasse 1-2
Hardhout, RVS geschroefd. Inclusief cilinderslot, 
klink, duimen en verstelbare ogen. Links- en 
rechtsdraaiend. Planken: 1,4x14,5 cm
90x180 cm - T095090180900

HAMBURG DEUR GESCHAAFD MET STALEN FRAME
Vuren, Celfi x® verduurzaamd, RVS geschroefd,
inclusief cilinderslot, klink, duimen en verstelbare 
ogen. Links- en rechtsdraaiend.
Planken: 1,8x14,5 cm
90x180 cm - T093090180008

HASSELT DEUR RECHT, 
VERTICAAL GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,8x7 cm
90x180 cm - T101091180008

GENK DEUR GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,8x7 cm
100x180 cm - T101100180008

HASSELT DEUR RECHT, 
HORIZONTAAL GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,8x7 cm
90x180 cm - T101090180008

LEUVEN DEUR TOOG, 
VERTICAAL GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,8x7 cm
90x180 cm - T091090180008

APELDOORN DEUR GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld, RVS geschroefd
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,6x7 cm
90x180 cm - T013090180000L

Of u nu een tuin van 10 of 1000 
vierkante meter heeft... dit is een 
beschutte plek waar iedereen zich 
thuis voelt. En dankzij de schutting 
voelt u zich er ook veilig!

BESCHUTTING EN DEUREN

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

ERMELO DEUR GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld, RVS geschroefd
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,6x7 cm
100x180 cm - T013100180000L

BREMEN DEUR GESCHAAFD MET STALEN FRAME
Vuren , Celfi x® verduurzaamd, RVS geschroefd
Inclusief cilinderslot, klink, duimen en 
verstelbare ogen. Links- en rechtsdraaiend.
Planken: 1,8x14,5 cm
100x180 cm - T096100180008 
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BANGKOK TRELLIS - GESCHAAFD
Duurzaamheidsklasse 1-2
Hardhout maaswijdte 15 cm
Latdikte: 1,6x3 cm
56x180 cm - T151056180930

STALEN FRAME VOOR DEUR
Inclusief ogen en slotkast. 
Te combineren met klinkset (zie pagina 14).
Voor deur 90 cm  - T873090

Voor deur 100 cm - T873100

KOKOSDEUR
Met kokosvezel omwikkelde buizen in een 
verzinkt stalen frame Incl. scharnieren en 
cilinderslot
90x180x5 cm - T170090180000

ROSA RASTERSCHERM - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd 
Maaswijdte 15 cm, latdikte: 1,1x3 cm
180x180 cm - T150180180008

KASSEL TRELLIS, 
STALEN RASTER IN HOUTEN FRAME
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Maaswijdte 7 cm
Latdikte: 4,5x4,5 cm, draaddikte: 0,4 cm
180x180 cm - T155180180008

ROSA RASTERTUSSENHEK - FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Maaswijdte 15 cm, latdikte: 1,1x3 cm
56x180 cm - T145060180008

DIAGONAAL TRELLIS - GESCHAAFD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latdikte 1,5x2,5 cm 
Latdikte raamwerk 4,5x4,5 cm
60x180 cm - T144050180008

WESEL TRELLIS, 
STALEN RASTER IN HOUTEN FRAME
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Maaswijdte 7 cm
Latdikte: 4,5x4,5 cm, draaddikte: 0,4 cm
90x180 cm - T156090180008

CARLOS DEUR GESCHAAFD MET STALEN FRAME 
Duurzaamheidsklasse 1-2
Hardhout, RVS geschroefd. Inclusief cilinderslot, 
klink, duimen en verstelbare ogen. Links- en
rechtsdraaiend. Planken: 1,4x14,5 cm
100x180 cm - T095180100900

Bij een verticale plaatsing
is het verstandig om

afdeklatten te monteren boven
de schutting, zodat de schutting

zo’n 30% langer meegaat.

TIP

BESCHUT

GEVOEL
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BESCHUTTING EN DEUREN

PUUR
NATUUR



WILGENTEENMAT BEERZE
Dikte 0,8-1 cm 
150x200 cm - T177150200000

175x200 cm - T177175200000

200x200 cm - T177200200000

WILGENMAT OP STALEN FRAME
Dikte 1 cm 
180x180 cm - T178180180000

RIETPLAAT GEELDERS
Dikte 2 cm 
150x200 cm - T175150200000

175x200 cm - T175175200000

200x200 cm - T175200200000

DOPHEIDEMAT KAMPINA
Dikte 1,5 cm 
150x500 cm - T179150500000

175x500 cm - T179175500000

200x500 cm - T179200500000

DOPHEIDEMAT VELUWE
Dikte 3,5 cm 
150x300 cm - T179150300000

175x300 cm - T179175300000

200x300 cm - T179200300000

BAMBOEMAT PEKING
Dikte 0,8 cm 
100x500 cm - T178100500000

200x500 cm - T178200500000

BOOMSCHORSMAT BIESBOSCH
Dikte 1,3 cm 
150x300 cm - T178150300000

175x300 cm - T178175300000

200x300 cm - T178200300000

WILGENTEENMAT DIEZE
Dikte 0,6-0,8 cm 
175x300 cm - T177175300000

200x300 cm - T177200300000

RIETMAT MEIERIJ
Dikte 1,5 cm 
100x200 cm - T176100200000

150x200 cm - T176150200000

180x200 cm - T176180200000

200x200 cm - T176200200000

VLECHTMAT HARDHOUT FIJNBEZAAGD
Duurzaamheidsklasse 1
Lamellen: 0,6x10 cm, regels: 0,6x10 cm
50x200 cm - T175200050000 

EIGEN STIJL Zoekt u een schutting die anders is? Geen rechttoe rechtaan erfafscheiding
met schuttingdelen? De natuur biedt unieke oplossingen met natuurmatten. 
Riet, wilgenteen, bamboe en dopheide zijn verwerkt in handige, opgerolde 
matten. Eenvoudig te plaatsen en gegarandeerd passend bij uw stijl!

25

Mooi en simpel te combineren 
met gaaspanelen.



BESCHUTTING EN DEUREN

ROESTIGE STAALMAT
Stekloos
Maaswijdte 15 cm, draaddikte: 0,4 cm 
180x180 cm - T153180180000 

MONTAGESET GAASPANEEL
Set van 4 stuks - T861

BASEL, GAASPANEEL
Verzinkt. Maaswijdte 10 cm 
Draaddikte: 0,4 cm
90X180 cm - T158180090000

BASEL, GAASPANEEL 
Verzinkt. Maaswijdte 10 cm 
Draaddikte: 0,4 cm
180x180 cm - T158180180000

ALCATRAZ, GAASPANEEL
Verzinkt. incl. montageset. Maaswijdte 15 cm
Draaddikte: 0,5 cm
180x180 cm - T157180180000

ALCATRAZ, GAASPANEEL
Verzinkt. incl. montageset. Maaswijdte 15 cm
Draaddikte: 0,5 cm
90X180 cm - T157180090000
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PLAAT, BETON
Grijs: 
3x20x184 cm - B030200184010

Antraciet: 
3x20x184 cm - B030200184020

PAAL, BETON
Grijs: 
10x10x260 cm - B100100260010

Antraciet: 
10x10x260 cm - B100100260020

BETONPOER M-16
Boven: 12x12 cm, onder: 22x22cm
Inclusief stelplaat - T524
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MAN EN PAARD
BOSBEHEER MET 

“Ik ben hier Amerikaanse vogelkers - een prunus - aan het ruimen. Dat is net 
onkruid”, vertelt bosbouwer Reind Beelen (60) die we treffen in een particulier bos 
aan de rand van de Veluwe. Opvallend is dat Reind zijn werk niet met een tractor 
uitvoert, maar met werkpaard Marco. “De eigenaar van dit bos zorgt graag goed 
voor zijn bezit. Het werken met een tractor brengt onnodig veel schade toe, de 
bodem wordt meer verstoord dan met een paard. Nu zie je een klein spoortje 
paardenhoeven, dat hark je zo weg. Een tractor laat diepe sporen na.”

Het vak van bosbouwer is Reind met de paplepel ingegoten. “Mijn vader was 
bosbouwer en boer. Op mijn twaalfde werkte ik al mee. Als het druk was ging ik niet 
naar school, maar aan de slag in het bos. Zo ging dat toen. Op mijn veertiende was 
ik fulltime aan het werk.”

Meer dan wie ook heeft Reind een voorliefde voor hout. “Een prachtig product! 
En ‘t wordt meer gebruikt dan je denkt, daar staan mensen niet altijd bij stil. Als je een 
wasmachine bestelt, staat die op een pallet van hout. Als je een bankstel open maakt, 
zie je een binnenwerk van hout.” 

Wat Reind betreft maken we veel gebruik van Nederlands hout. “Er is hier voldoende, 
dus wat mij betreft kappen we meer hier en voeren we minder in.” De bosbouwer weet 
als geen ander dat bossen duurzaam beheerd moeten worden, om ze goed door te 
geven aan de volgende generatie. “Aanplant, verjonging van het bos, is essentieel. We 
werken nu veel met Douglas-sparren. Dat zijn exoten, maar doen het hier prima en 
het hout is heel goed bruikbaar,” aldus Reind Beelen, die sinds drie jaar samenwerkt 
met Marco. “We beginnen een goed team te vormen.” 

DUURZAAM HOUT VAN VAN SWAAY 
GAAT TWEE KEER LANGER MEE DAN 
DE GROEITIJD!
Hout houdt nooit op. Het is dé hernieuwbare grondstof die naadloos past in het 
streven naar een circulaire economie. Wist u dat hout van Van Swaay twee keer 
langer mee gaat dan de groeitijd van de boom? Dus als de boom 20 jaar groeit, 
gaat het hout 40 jaar mee! Zeker onze Cradle to Cradle gecertifi ceerde producten 
H2H® en Accoya® dragen bij aan behoud en versterking van het natuurlijke 
kapitaal. Ze zijn oneindig hernieuwbaar en grondstof voor de meest innovatieve 
toepassingen. In uw tuin, maar ook in de weg- en waterbouw.
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SCHAALDELENSCHERM BEZAAGD
Lariks/douglas, Celfi x® verduurzaamd
Planken: 2x15/20 cm, regels 1,8x7 cm
2 planken ter afwerking zijkant 2x7/10 cm
RVS geschroefd
180x180 cm - T655180180008

APELDOORN RECHTSCHERM GESCHAAFD
Lariks/douglas onbehandeld 
RVS geschroefd
Planken: 1,6x14,5 cm, regels: 1,6x14,5 cm
180x180 cm - T013180180000L

HARNS RECHTSCHERM FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Planken: 1x10 cm, regels: 2x4,5 cm
180x180 cm - T014180180008

LIVERPOOL VLECHTSCHERM FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Lamellen: 0,6x6 cm, regels: 2,2x5,5 cm
180x180 cm - T000180180008

PAULO RECHTSCHERM HARDHOUT
Duurzaamheidsklasse 1-2
Glad geschaafd, RVS geschroefd
Planken: 1,4x14,5 cm, regels: 1,3x14,5 cm
180x180 cm - T180180180900

HAMBURG RECHTSCHERM GESCHAAFD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,5x14,5 cm, regels: 1,5x14,5 cm
180x180 cm - T102180180008

BERLIJN TOOGSCHERM GESCHAAFD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,5x14,5 cm, regels: 1,5x14,5 cm
180x180 cm - T092180180008

REIMS RECHTSCHERM GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,5x14,5 cm, regels: 1,5x14,5 cm
180x180 cm - T018180180008

BESCHUTTING EN DEUREN

Onze schuttingen staan langer dan 
de boom waar die van gezaagd is. 
Een duurzame gedachte dus!

HARNS TOOGSCHERM FIJNBEZAAGD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Planken: 1x10 cm, regels: 2x4,5 cm
180x180 cm - T011180180008

Onze schuttingen staan langer dan 
de boom waar die van gezaagd is. 

DIT IS
MIJN PLEK

Unieke 
combinatie tussen 

tuinscherm
en kast.

SCHUTTINGKAST
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Planken: 1,6x14 cm, 
RVS geschroefd
De schuttingkast wordt prefab geleverd.
180x180x15 cm - T125180180008
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LEUVEN TOOGSCHERM GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,4x14 cm, regels: 1,8x7 cm
180x180 cm - T009180180008

KOKOSKORF
Schanskorf gevuld met kokosbasten. 
Ecologisch verantwoord. Levensduur 
vergelijkbaar met hardhout
180x180x7 cm - T172180180000

KOKOSPANEEL
Met kokosvezel omwikkelde buizen in 
een  verzinkt stalen frame. Ecologisch 
 verantwoord en geluidsabsorberend. 
Levensduur vergelijkbaar met hardhout
180x180x5 cm - T171180180000

HASSELT RECHTSCHERM GESCHAAFD 
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,4x14 cm, regels: 1,8x7 cm
180x180 cm - T010180180008

LOMMEL RECHTSCHERM GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,5x14,5 cm, regels: 1,5x14,5 cm
200x200 cm - T010200200008

TOURS TOOGSCHERM GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,5x14,5 cm, regels: 1,5x14,5 cm
180x180 cm - T017180180008

RIVA SCHERM RUSTIEK ZWART - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
RVS geschroefd
Planken: 1,4x14 cm, regels: 1,8x7 cm
180x180 cm - T019180180000Z

SALVADOR TOOGSCHERM HARDHOUT 
Duurzaamheidsklasse 1-2
Reliëf geschaafd, RVS geschroefd
Planken: 1x9 cm, regels: 1,6x6,5 cm
180x180 cm - T173180180900

Voorkomen dat uw schutting als klimrek 
wordt gebruikt door (klein)kinderen?
 plaats de schutting dan verticaal in 

plaats van horizontaal. Zonder klimmen 
en klauteren op de schutting, blijft deze

ook langer mooi en vooral steviger 
staan.

TIP

De Kokoskorven worden in Sri Lanka 
lokaal geproduceerd. In de lokale omgeving 
worden 250 mensen in hun werkbehoefte 
voorzien. De kokoskorven worden in Sri 
Lanka met de hand gemaakt van natuurlijke 
kokosbasten, ook de gaasmatten worden 
met de hand in elkaar gevlochten. Hiermee 
wordt de lokale economie ondersteund. 
We vinden het daarnaast belangrijk dat de 
 kinderen in Sri Lanka naar school gaan, 
zodat ze een kans krijgen om aan hun
toekomst te werken. Door middel van
sponsoring worden de scholen ondersteund.
Indirect zorgt u bij de aankoop van een 
 kokoskorf er dus voor dat kinderen in
Sri Lanka naar school kunnen.

BIJDRAGE AAN
LOKALE GEMEENSCHAP



HEKKEN EN POORTEN

DE POORT
DOE OPEN
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POORT SAIGON HARDHOUT 
GLAD GESCHAAFD MET V-GROEF
Duurzaamheidsklasse 1-2
RVS geschroefd
Latten: 1,2x5,5 cm, regels: 1,8x6,5 cm
90x60 cm - T203090060930

90x80 cm - T203090080930

TUINHEK SAIGON HARDHOUT
GLAD GESCHAAFD MET V-GROEF
Duurzaamheidsklasse 1-2
RVS geschroefd
Latten: 1,2x5,5 cm, regels: 1,8x6,5 cm
180x60 cm - T202180060930

180x80 cm - T202180080930

POORT RECHTHEK
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latten: 5,5 cm halfrond, regels: 2,7x9 cm
100x80 cm - T211100080008

LANDBOUWHEK - GESCHAAFD
Lariks/douglas, Creo-Luc®

(professioneel gebruik), inclusief  gehengen, 
exclusief duimen en sluitwerk
360x120 cm - 9935090120360

LANDBOUWHEK - GESCHAAFD
Lariks/douglas, onbehandeld, inclusief 
gehengen, exclusief duimen en sluitwerk
360x120 cm - 9925000120360

RECHTHEK
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latten: 5,5 cm halfrond, regels: 7 cm halfrond
250x80 cm - T210250080008

RELIËF GOLFHEK - RELIËF GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latten: 1,6x9,5 cm, regels: 2,2x7 cm
200x60/80 cm - T205200080008

KASTANJE POORT
Eiken frame met kastanje latten
Inclusief hang- en sluitwerk
100x90 cm - T769090100900

POORT AGDE - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latten: 1,5x6,8 cm, regels: 1,7x6,8 cm
90x60 cm - T207090060008

90x80 cm - T207090080008

TUINHEK AGDE 
GLAD GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Afstand latten: 6 cm
Latten: 1,5x6,8 cm, regels: 1,7x6,8 cm
180x60 cm - T206180060008

180x80 cm - T206180080008

KASTANJE ROLHEK FRANS
Afstand latten: 4-6 cm
100x500 cm - T767100004900

120x500 cm - T767120004900

150x500 cm - T767150004900

175x500 cm - T767175004900

200x500 cm - T767200004900

KASTANJE ROLHEK ENGELS
Afstand latten 8-10 cm 
90x1000 cm - T768090915900

105x1000 cm - T768109915900

122x1000 cm - T768122915900

152x500 cm - T768152460900

183x500 cm - T768183460900

IN DE HOOFDROL
Poorten en hekken omlijsten uw woning. Precies in de stijl die u wenst. 
Van Swaay heeft een uitgebreide collectie, passend bij ieder type architectuur. 
Naast traditionele uitvoeringen zijn er ook bijzondere oplossingen zoals 
 rolhekken van bijvoorbeeld kastanjehout. Duurzaam, landelijk én heel 
eenvoudig zelf te plaatsen!

POORT TOPHEK - GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Latten: 1,6x7 cm, regels: 2,5x6,9 cm
90x60 cm - T200090060008

TOPHEK - GLAD GESCHAAFD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Afstand latten: 9,5 cm
Latten: 1,6x7 cm, regels: 2,5x6,9 cm
180x60 cm - T200180060008
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TUINTEGEL - RUBBER
Zwart: 
2,5x50x50 cm - T519

Rood: 
2,5x50x50 cm - T523

Groen:
2,5x50x50 cm - T517

ZANDBAK ERNIE MET DEKSEL
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
120x120x24 cm - T527120120004

ZANDBAK GROVER
Vuren, onbehandeld, 
118x118x22 cm - T524118118000

ZANDBAK ELMO MET OPBERGVAK
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
160x124x27 cm - T526120160004

ZANDBAK BERT MET ZITDEKSEL
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
120x120x29 cm  - T528120120004

KINDERPICKNICKTAFEL IENIEMIENIE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Plankdikte: 2,5 cm
Breedte blad: 45 cm
Hoogte zitting: 31 cm
90x90x55 cm - T455090090008

(lxbxh)

GLIJBAAN - KUNSTSTOF
lengte 265 cm, ophanghoogte 145-150 cm
Geel:  - T506

Rood:  - T507

Groen:   - T508 
Blauw:   - T509

lengte 220 cm, past bij speeltoestel Lex en 
Sien op pag. 34, ophanghoogte 120-125 cm
Blauw: - T505240

Naar eigen smaak 

in te richten!

KINDERHUISJE TOMMIE MET VERANDA
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
164 (B)x187 (H)x154 (L) cm 
T470164188004

HELP JANTJE BETON 
EEN HANDJE

TUINTEGEL - RUBBERTUINTEGEL - RUBBERTUINTEGEL - RUBBER

BUITENSPEELDAG

(lxbxh)

THEEKIST
Naaldhout, onbehandeld
Uniek concept om het hele jaar zelf theekruiden
te telen. Alles in één kist: uitleg van thuis telen, 
informatie over de thee, zaden en potgrond.
Koriander, citroenmunt, goudsbloem, kamille. 

59x22x12/19 cm - T760060020001

Buiten spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Jantje Beton weet 
dit als geen ander en stimuleert het buitenspelen. Onder meer met de landelijke 
Buitenspeeldag, in 2017 op woensdag 14 juni. Natuurlijk kunt u ook zelf in actie 
komen door met uw kinderen een speelhuisje, zandbak of glijbaan te maken!

Een deel van de opbrengst 
van de zandbakken gaat 
naar stichting Good News 
Centre Kenya.



PLEZIER VOOR 2

KINDERSPELEN

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

GEZOND
(OP)GROEIEN

H2H®-paal gebruikt als 

staander van schomm
el

Meer informatie over H
2H®

op pagina 12

Buitenspelen is niet alleen heel leuk, het draagt
ook bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.
Kids die vaak buitenspelen zijn beter toegerust om
gezond en evenwichtig op te groeien. Ze herstellen
sneller bij ziekte en hebben minder kans op 
ongelukjes en botbreuken.            Bron: www.jantjebeton.nl
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Wat is er leuker dan buiten spelen? Sámen buiten spelen! Deze 2-persoons 
schommelschuit is er voor gemaakt. Dankzij de degelijke constructie is 
veiligheid gegarandeerd.

PLEZIER VOOR 2
SCHOMMEL RUBBERZIT
T520

TOUWLADDER
T514

GLAD TOUW
T513

KNOPENTOUW
T512

RINGEN 2 STUKS
T511

SCHOMMELSCHUIT (2 PERSOONS)
T522

BABYSCHOMMEL - KUNSTSTOF
Rood met geel:
28x36x42 cm - T501

TRAPEZE
T510

HOUTEN PEUTERSCHOMMEL
Rood met geel
30x30x25 cm - T500

SCHOMMEL - KUNSTSTOF
Geel: 
43x16,5x8,5 cm - T502

Rood: 
43x16,5x8,5 cm - T503

Groen:  
43x16,5x8,5 cm - T504

Blauw:
43x16,5x8,5 cm - T505

SCHOMMELPLANK - HOUT
T515

H2H®-paal gebruikt als 

staander van schomm
el

Meer informatie over H
2H®

op pagina 12

SCHOMMEL - KUNSTSTOF
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KINDERSPELEN

SPEELTOESTEL LEX
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, staander ø 8 cm, bovenste ligger ø 10 cm, ophanghoogte glijbaan 120 cm.
Inclusief 1 schommel en bevestigingsmateriaal. Exclusief glijbaan.
300(b)x206(d)x227(h) cm - T470220225008

SPEELTOESTEL SIEN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 7x7 cm palen, zandbak ± 100x100 cm, ophanghoogte glijbaan 120 cm.
Inclusief 2 schommels, bevestigings materiaal, speeltoren, dakje en zandbak. Exclusief glijbaan. 
340(b)x205(d)x291(h) cm - T470403291008

WIPWAP ZITJE
T592

WIPWAP ZITJE
T592

GRONDANKER, VERZINKT
Ter verankering van speel toestellen
Lengte: 60 cm

T817

HAAK MET NYLON RING
Ter bevestiging van bijvoorbeeld schommels
T516

SCHOMMEL AUTOBAND CONSTRUCTIE
Excl. autoband - T521

WIPWAP SCHARNIER
T591

Eenvoudig 
zelf te maken!

SPELEN EN
SCHEPPEN
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KINDERSPEELHUISJE EN
SCHOMMELPAAL BOUWEN

BOODSCHAPPENLIJST

Eigenlijk willen alle ouders het: dat hun kinderen 
wat meer buiten spelen. Bij het realiseren van deze 
wens kunt u zelf een handje helpen. Hoe? Door in uw 
tuin een kinderspeelhuisje, schommelpaal of ander 
speeltoestel te plaatsen. Daarmee schenkt u uw 
kinderen urenlang speelplezier... buiten!

WAT BOUWT U ZELF:
HET KINDERSPEELHUISJE, 
DE SCHOMMELPAAL OF..?

❏ Boormachine❏ Schroefmachine❏ Handzaag
❏ Meetlat
❏ Schuurpapier
 Schuurpapier

 Boormachine Schroefmachine Handzaag

 Schuurpapier
 Schuurpapier

Moeilijkheidsgraad: 

KLUSADVIES KINDERSPEELHUISJE
• Volgorde bouw: palen/raster vloer/vlonder/opbouw 

huisje/balustrade en trap/diverse aftimmeringen.
• Het is aan te raden de zijwanden van het uisje prefab 

te maken waardoor het eenvoudig te plaatsten is op de 
vlonder. Tijdelijk geschoord met een panlat.

KLUSADVIES SCHOMMELPALEN
• Voor extra fundering stort sneldrogend cement in de 

gaten waar vervolgens de H2H®-palen in komen te 
staan.

• Voor een afwerking zonder schoren kunt u een 
 pen-gat verbinding maken zodat de ligger stevig op 
de staanders geplaatst kan worden.

(HOUT) KINDERSPEELHUISJE
• 2x   paal 15x15x300 cm Celfi x® verduurzaamd
• 6x   regel 4,5x7x240 cm Celfi x® verduurzaamd
• 2x   regel 4,5x7x300 cm Celfi x® verduurzaamd
•   6 m2 (geschaafde) planken 1,8x14 cm of vlonderplanken 2,8x14,5
• 7x   regel 4,5x4,5x180 cm Celfi x® verduurzaamd
• 1x   balk 4,5x14,5x420 cm Celfi x® verduurzaamd, 
•   40,5 strekkende meter zweeds rabat
• 12x  panlat 2,4x4,8x250 cm Celfi x® verduurzaamd

(HOUT) SCHOMMELPALEN
• 2x   H2H®-paal, 14,3x14,3x320 cm
• 1x   paal 15x15x300 cm lariks/douglas
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HUISDIEREN

Honden zijn echte gravers en
daarom leggen veel mensen
bestrating in een hondenhok.

Dat is voor uw dier echter niet zo 
plezierig. Een slim alternatief is 
om een trellis op de bodem te
leggen. Dit voorkomt gegraaf, 

geeft een natuurlijke uitstraling
en is prettig voor het dier.

SLIM! TRELLIS
IN HONDENHOK

TIP

UW DIEREN
WONEN OP STAND

Eenvoudig zelf
 te

maken met he
t buitenhout

van Van Swaay
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KIPPENHOK VUGHT
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
215x94x185 cm - T989215094000

KASTANJE ROLHEK FRANS
100x500 cm - T767100004900

120x500 cm - T767120004900

150x500 cm - T767150004900

175x500 cm - T767175004900

200x500 cm - T767200004900

Afstand latten 4-6 cm

KASTANJE ROLHEK ENGELS
90x1000 cm - T768090915900

105x1000 cm - T768109915900

122x1000 cm - T768122915900

152x500 cm - T768152460900

183x500 cm - T768183460900

Afstand latten 8-10 cm

AFRASTERINGPAAL KASTANJE, 
GEPUNT - GESCHILD
140 Ø8/10 cm - 0140090000171

160 Ø8/10 cm - 0160090000171

180 Ø8/10 cm - 0180090000171

200 Ø8/10 cm - 0200090000171

250 Ø8/10 cm - 0250090000171

300 Ø8/10 cm - 0300090000171

160 Ø10/12 cm - 0160110000171

180 Ø10/12 cm - 0180110000171

200 Ø10/12 cm - 0200110000171

250 Ø10/12 cm - 0250110000171

300 Ø10/12 cm - 0300110000171

SCHAALDEEL FIJNBEZAAGD
Lariks/douglas, onbehandeld
2x15/20x250 cm - T655250015000

2x15/25x400 cm - T655400020000

SCHAALDEEL FIJNBEZAAGD 
Lariks/douglas, Celfi x® verduurzaamd
2x15/20x250 cm - T655250015008

2x15/25x400 cm - T655400020008

KONIJNENREN HEESCH
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
125x45x45 cm - T989175046000

KASTANJE POORT
Eiken frame met kastanje latten. 
Inclusief hang- en sluitwerk.
90x100 cm - T769090100900

KIPPENHOK UDEN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
130x66x122 cm - T989130066000

VERS VAN EIGEN KIP!
VERS VAN EIGEN KIP!Zelf (leg)kippen houden? Goed idee! Kippen eten uw voedselrestjes en verwennen u met verse eitjes. Met een kippenhok van Van Swaay heeft u een solide dierenverblijfvoor uw kippen. 

In model Uden is ruimte voor twee kippen, in Vught en Best kunt u vier kippen houden.

VERS VAN EI
verwennen u met verse eitjes. Met een kippenhok van Van Swaay heeft u een solide dierenverblijfvoor uw kippen. 

In model Uden is ruimte voor twee kippen, in Vught en Best kunt u vier kippen 

KIPPENHOK BEST
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
200x100x160 cm - T989200100000
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STAANDER - GESCHILD 
Naaldhout, Celfi x® plus verduurzaamd 
gepunt
200 Ø 10 cm - 0200100016101

250 Ø 10 cm - 0250100016101

PAARDEN- EN SCHAPENOMHEINING

LIGGER VIERKANT
Naaldhout, bezaagd, Celfi x® verduurzaamd
2,5x15x400 cm - P025150400008

2,5x15x500 cm  - P025150500008

Naaldhout, geschaafd met 
afgeronde hoeken (radius 2,2), 
Celfi x® verduurzaamd
4,5x9,5x500 cm  - K046095500008

STAPPENPLAN

TIPS/ALTERNATIEVEN/WEETJES
CELFIX® PLUS 
VERDUURZAAMD
Celfi x® plus is een extra stap in ons ver-
duurzamingsproces wat zorgt voor een 
extra diepe verduurzaming ten  behoeve 
van de professionele toe passing, zoals 
paardenomheiningen.

Om te bepalen welke en hoeveel 
staanders en liggers u nodig heeft, 
volgt u onderstaande stappen:
• Stap 1: 
 Bepaal hoe hoog de omheining moet
 worden. Houd hierbij rekening dat
 de staander ca. 1/3 deel de grond in
 gaat. Dan kunt u berekenen welke 
 lengte staander u nodig heeft.
• Stap 2: 
 Bepaal hoe ver de staanders uit elkaar
 komen te staan. Gebruikelijk is 2,5 
 meter of 3 meter. Als u weet hoeveel
 meter omheining u wilt plaatsen, kunt
 u aan de hand hiervan berekeken 
 hoeveel staanders u nodig heeft.
• Stap 3: 
 Bepaal hoeveel liggers boven elkaar
 op de staanders bevestigd worden.
 Gebruikelijk is 2 of 3 liggers, 
 afhankelijk van de hoogte van de 
 omheining. In combinatie met stap 2
 kunt u nu berekenen hoeveel liggers
 u nodig heeft.

• Afmetingen standaard paardenrijbak
 is 20x40m1 = 120m1 omheining
• Indien u de omheining plaatst als
 paardenafrastering, bevestig dan 
 ook schrikdraad om te voorkomen dat
 paarden in het hout bijten.
• Om de gaten voor de staanders te 
 maken, kunt u gebruik maken van 
 een grondboor.
• Het advies is om RVS schroeven te 
 gebruiken 
• Indien u de omheining gebruikt als
 schapenafrastering, is het advies 
 onderin schapengaas te bevestigen
• Alternatieve schapenafrastering
 Geschilde palen met schaaldelen 
 (zie pagina 15) als liggers worden ook 

gebruikt als schapenafrastering. 

LIGGER HALFROND - GEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd 
400 Ø 10 cm - 0400100008207

500 Ø 10 cm - 0500100008207

400 Ø 12 cm  - 0400120008207

500 Ø 12 cm - 0500120008207

STAANDER - GEFREESD 
Naaldhout, Celfi x® plus verduurzaamd 
gepunt
200 Ø 10 cm - 0200100016201

250 Ø 10 cm - 0250100016201
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ZELF AAN DE SLAG? GEBRUIK 
DE MONTAGEHANDLEIDINGEN

MAAK HET ZELF, SAMEN MET:

DE KLUSPROFESSOR
Zelf houten tuinmeubilair, een schutting of speeltoestel bouwen? 
Maak kennis met de Klusprofessor! Die wijst u met duidelijke montage- 
 handleidingen de weg van voorbereiding tot realisatie. Er is een gevarieerde 
serie handleidingen beschikbaar!

Iedere Klusprofessor montagehandleiding geeft tips voor de voorbereiding 
en bevat een duidelijke lijst met benodigde onderdelen. Als u deze aan uw 
houtleverancier geeft, krijgt u alle onderdelen (eventueel op maat gezaagd) 
aangeleverd. Vervolgens gaat u met het stappenplan aan de slag. Duidelijke 
tekeningen en korte instructies vertellen u stap voor stap wat u moet doen.
Zo wordt zelf klussen makkelijker én leuker! U vindt de handleiding in het
folderrek bij uw hout leverancier.



BUITEN?
MAMA, ETEN WE

TUINMEUBELS EN DECORATIE

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT42

Deze tafel maakt u eenvoudig
zelf met 2 boomstamplanken en

een een tafelonderstel
van cortenstaal (zie pagina 47)

TIP
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PICKNICKEN IN
EIGEN TUIN
Picknicken in bos, park of aan de 
waterkant is natuurlijk een feestje. 
Zeker voor kinderen. Buiten valt 
 immers veel te beleven en hebben
ze alle ruimte om te ravotten.
Diezelfde beleving heeft u ook thuis, 
in uw eigen tuin. Hoe makkelijk is 
het om bij mooi weer de maaltijd van
binnen naar buiten te verplaatsen? 
Zeker als daar een picknickbank 
staat waar iedereen een plekje 
vindt!

Met rugleuning

zit u lekkerder

BOOMBANK
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Plankdikte: 4 cm, buitendiameter: 149 cm,
binnendiameter: 87 cm
T495048112008

KINDERPICKNICKTAFEL IENIEMIENIE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
90x90x55 cm, Plankdikte 2,5 cm, 
breedte blad: 45 cm, hoogte zitting: 31 cm
T455090090008

PICKNICKTAFEL LEER
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Met opklapbare banken, 180x150x70 cm
Plankdikte 4 cm, breedte blad: 70 cm, 
hoogte zitting: 41 cm
T455181150008

PICKNICKTAFEL TRIER
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
180x150x70 cm, plankdikte 2,7 cm, 
breedte blad: 70 cm, hoogte zitting: 41 cm
T455180150008

RUGLEUNING T.B.V. LEER
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
180x84 cm - T456180075004 
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TUINMEUBELS EN DECORATIE

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

ZIT
GOED

STAAT
MOOI

Het advies voor tuinmeubels,
zoals de boomstamtafel, is om 

deze in de herfst en winter
binnen te zetten of op afschot

te plaatsen. Hierdoor loopt
regenwater makkelijker af,
droogt het hout sneller en

blijft het langer mooi.

TIP
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BIERTUINSET
Naaldhout
Tafel 2,5x50x220 cm, 2 banken 2,5x25x220 cm
T490220100000

STATAFEL FJORD MET 4 KRUKKEN (SET)
Vuren onbehandeld
T455120100000 

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455120100008

STEIGERHOUTEN TAFEL
MET BANKEN VIKING (SET)
Vuren onbehandeld
T455180080000 

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455180080008

PICKNICKTAFEL VASA
Vuren onbehandeld, met opklapbare banken
180x150x70 cm, plankdikte: 4 cm, 
breedte blad: 70 cm, hoogte zitting: 41 cm
T455180150000

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455180151008

KRUK FJORD
Vuren onbehandeld, 40x40x75 cm
T455040040000 

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455040040008

STATAFEL FJORD
Vuren onbehandeld, 100x100x112 cm
T455100100000

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455100100008

STEIGERHOUTEN TAFEL VIKING
Vuren onbehandeld, 180x80x83 cm
T455181080000 
Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455181080008

STEIGERHOUTEN BANK VIKING
Vuren onbehandeld, 166x40x53 cm
T455166040000

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455166040008

TUINBANK NILS
Vuren onbehandeld
31,5X200X45 cm
T455200040000

Vuren Celfi x® verduurzaamd
T455200040008

BOOMSTAMTAFEL 
Hollands hout - lariks/douglas 
Tafelpoten: 8,8x8,8 cm
90x180X75 cm - T455180090000L

90x250X75 cm - T455250090000L

Celfi x® verduurzaamd
90x180X75 cm - T455180090008L

90x250X75 cm - T455250090008L
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FINISHING
TOUCH

TUINMEUBELS EN DECORATIE

Voorkom dat uw haardhout
gaat roken en leg uw haardhout

in de zomer al te drogen.

HAARDHOUT
IN DE ZOMER

TIP
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KLIKO OMBOUW OSCAR
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
82x122x92 cm - T461122092008

ROZENBOOG MARIE LOUISE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
213x97x46,6 cm - T290180090008

VUURSCHAAL CORTENSTAAL
Diameter 60 cm - T154060

Diameter 80 cm - T154080

HAARDHOUT OPSLAGHUISJE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
200x50x180 cm - T988187050008

HAARDHOUTOPSLAGHUIS GROOT
Met intern afwaterend dak
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
239x90x183 cm - T988205089008

BOOMSTAMPLANK - GESCHAAFD
Hollands hout - lariks/douglas 
Uniek om zelf een tafel of bank van te maken.
4X45x180 cm - T655040045180L

4X45x250 cm - T655040045250L

BLOKKEN - BEZAAGD 
Hollands hout - lariks/douglas 
30X30X40 cm - T460300300000L

ONDERSTEL TAFEL CORTENSTAAL
Uniek om in combinatie met de boomstam-
plank zelf een tafel van te maken.
8X70X75 cm (set 2st)
T154080070075  

TUINKAST EPE
Hollands hout - lariks/douglas
Ook als haardhoutkast en space
divider te gebruiken. 35x180x120 cm
T988180120000L

Celfi x® verduurzaamd, 35x180x120 cm
T988180120008L

 verduurzaamd, 35x180x120 cm

Cortenstaal beschermt 

corosie van het staal en 

is daardoor duurzamer 

dan standaard staal.

Boomstammen zijn 
mooi te combineren 
met de vuurschaal

TUINKAST LONDEN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Inclusief vloer en regelwerk binnenzijde 
t.b.v. een legplank
190x100x58 cm - T466100190008

BOOMSTAM MET BAST 
Hollands hout - eiken/beuken 
30/40x45 cm
T460250300000L

Boomstammen zijn 
mooi te combineren 
Boomstammen zijn 
mooi te combineren 
Boomstammen zijn 

met de vuurschaal

BUITENKEUKEN TOSCANE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, bezaagd
Inclusief natuurstenen werktafel
120x60x85 cm  - T470120085008

BUITENKEUKEN MILAAN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, bezaagd
Inclusief natuurstenen werktafel
60x60x85 cm - T470060085008

TUINKAST LONDEN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd

120x60x85 cm  - T470120085008

Cortenstaal beschermt 

corosie van het staal en 

is daardoor duurzamer 

dan standaard staal.

Wat zet u
er in?

TUINKAST KLEP
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
200x90x44 cm
Vakje met klep: 85x40x38 (bxdxh)
T466090200008 
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PLANTEN EN KWEKEN

GROENE VINGERS
HULP BIJ
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PLANTENBAK HORTENSIA
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
40x40x30 cm - T761040030008

50x100x39 cm - T761100039008

KWEEKSTAM
Hollands hout – Shiitakestam eiken
Met ca. 20 entingen voor eetbare paddenstoelen.
50x8/15 cm  - T460500115950

THEEKIST
Naaldhout, onbehandeld
Uniek concept om het hele jaar zelf theekruiden
te telen. Alles in één kist: uitleg van thuis telen, 
informatie over de thee, zaden en potgrond.
Koriander, citroenmunt, goudsbloem, kamille. 
59x22x12/19 cm - T760060020001 

PLANTENBAK METZ
Naaldhout, bruin verduurzaamd
90x90x45/30/15 cm
T762040113500

PLANTENBAK BONICA
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
40x40x35 cm - T762040040004

40x80x35 cm - T762040080004

40x125x45 cm - T762040125004

65x65x45 cm - T765065065004

PLANTENBAK PENNY LANE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
40x90x140 cm - T760140090004

M2 GROENTE- EN KRUIDENTUIN
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
120x120x20 cm - T760120120008

PLANTENBAK ROBUUST
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
50x50x30 cm - T760050027008

100x50x30 cm - T760100027008

M2 GROENTE- EN KRUIDENTUIN
Wilgenteen, inclusief anti-worteldoek
100x100x25 cm - T760100100025

TUINWERKBANKJE LILLE
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
88x85x41,6 cm - T465080045008

ROLBORDER HARDHOUT - GEFREESD
Duurzaamheidsklasse 1-2
20x180 cm - T600180020900

30x180 cm - T600180030900

Ø 4 cm halfrond

ROLBORDER - GEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
20x250 cm - T600250020008

30x250 cm - T605250030008

40x250 cm - T610250040008

Ø 5 cm halfrond

VERTICALE TUIN
Gemaakt van Hollands hout - lariks/douglas
Ontworpen door Ontwerpstudio Van Swam. 
Inclusief plantenbak, 2 planken en 
2 voetsteunen
74x25x187 cm  - T760074025187L

Meer informatie over de verticale tuin op pagina 8 en 18.

KWEEKTUIN ROBUUST
Lariks/douglas 
50x100x70 cm - T760050100070

Weinig ruimte
op de grond?

Ga de hoogte in!

NIEUW: 
VANAF 
NAJAAR 
2017

Meer informatie over Shiitake op pagina 7.

MINIBIELS - GEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
10x12x150 cm - T660150010008

10x12x250 cm - T665250010008
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DE TUIN
RONDJE VOOR

Als het om ronde palen gaat is 
Van Swaay één van de grootste 

leveranciers van Europa. Deze palen zijn
voor iedere denkbare toepassing leverbaar. 

PALEN IN ALLE
SOORTEN EN MATEN
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RONDHOUTPAAL, GEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, gekruind
250 Ø10 cm - 0250100008101

300 Ø10 cm - 0300100008101

250 Ø11/12 cm - 0250115008101

300 Ø11/12 cm - 0300115008101

225 Ø15 cm - 0225150008101

RONDHOUTPAAL, DIKKE EINDE GEPUNT -
GESCHILD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
250 Ø 5 cm - 0250050008102

250 Ø 6 cm - 0250060008102

250 Ø 7 cm - 0250070008102

250 Ø 8 cm - 0250080008102

300 Ø 8 cm - 0300080008102

250 Ø 9 cm - 0250090008102

300 Ø 9 cm - 0300090008102

RONDHOUTPAAL, ONGEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
250 Ø 6 cm - 0250060008100

250 Ø 7 cm - 0250070008100

ULTRAFIX®-PAAL, GEPUNT - RONDGEFREESD
Naaldhout, Ultrafi x®

Levensduur vergelijkbaar met Creo-Luc® palen
180 Ø 7,5 cm - 0180075016201

PAAL, GEPUNT - RONDGEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, gekruind 
150 Ø 4 cm - 0150040008201

200 Ø 4 cm - 0200040008201

40 Ø 6 cm - 0040060008201

60 Ø 6 cm - 0060060008201

80 Ø 6 cm - 0080060008201

100 Ø 6 cm - 0100060008201

120 Ø 6 cm - 0120060008201

140 Ø 6 cm - 0140060008201

160 Ø 6 cm - 0160060008201

180 Ø 6 cm - 0180060008201

200 Ø 6 cm - 0200060008201

180 Ø 7 cm - 0180070008201

200 Ø 7 cm - 0200070008201

250 Ø 7 cm - 0250070008201

160 Ø 8 cm - 0160080008201

250 Ø 8 cm - 0250080008201

300 Ø 8 cm - 0300080008201

PAAL - RONDGEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, 1x gekruind
300 Ø 10 cm - 0300100008205

400 Ø 10 cm - 0400100008205

500 Ø 10 cm - 0500100008205

600 Ø 10 cm - 0600100008206

400 Ø 12 cm - 0400120008205

500 Ø 12 cm - 0500120008205

600 Ø 12 cm - 0600120008206

Palen Ø 10 en Ø 12 zijn ideaal als leilindenpalen 
en schommelpalen

RONDHOUTPAAL, GEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Creo-luc®, (professioneel gebruik), 
gekruind
250 Ø 10 cm - 0250100090101

300 Ø 10 cm - 0300100090101

250 Ø 11/12 cm - 0250115080101

300 Ø 11/12 cm - 0300115080101

225 Ø 15 cm - 0225150080101

RONDHOUTPAAL, DIKKE EINDE GEPUNT - GE-
SCHILD
Naaldhout, Creo-luc®, (professioneel gebruik)
250 Ø 5 cm - 0250050140132

250 Ø 6 cm - 0250060125132

250 Ø 7 cm - 0250070125102

250 Ø 8 cm - 0250080090102

300 Ø 8 cm - 0300080090102

250 Ø 9 cm - 0250090090102

300 Ø 9 cm - 0300090090102

RONDHOUTPAAL, ONGEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Creo-luc®, (professioneel gebruik)
250 Ø 6 cm - 0250060125130

250 Ø 7 cm - 0250070125100

HALFRONDE REGEL - GEFREESD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
250 Ø 7 cm - 0250070008207

200 Ø 8 cm - 0200080008207

300 Ø 9 cm - 0300090008207

500 Ø 10 cm - 0500100008207

600 Ø 10 cm - 0600100008207

500 Ø 12 cm - 0500120008207

600 Ø 12 cm - 0600120008207

ULTRAFIX
®
-PAAL

Onderhoudsarm, waterafstotend, insectenbestendig, uitmuntende
duurzaamheid, prijsconcurrerend én veilig voor mens en milieu...
De Ultrafi x®-paal is het allemaal! 

Basis voor de unieke kwaliteit is een nieuw en innovatief procedé voor
verduurzaming. Dat werkt met een slimme combinatie van vacuüm en druk. 
Goed voor een levensduur van tenminste 25 jaar! Daarmee is de Ultrafi x®-paal
een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout,  gecreosoteerd hout en beton.
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RONDE PALEN

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

MAAK ZELF UW

AFRASTERINGAFRASTERING
Met ronde palen, kippengaas en 

schapengaas maakt u snel een

afrastering voor uw dieren. Geef 

uw honden,  kippen, geiten of

schapen een eigen plekje!

Met ronde palen, kippengaas en 

Met ronde palen, kippengaas en 

schapengaas maakt u snel een

afrastering voor uw dieren. Geef 
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AFRASTERINGPAAL, GEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Creo-luc®, (professioneel gebruik), 
gekruind
100 Ø 6 cm - 0100060125101

120 Ø 6 cm - 0120060125101

140 Ø 6 cm - 0140060125101

100 Ø 7 cm - 0100070090101

120 Ø 7 cm - 0120070090101

140 Ø 7 cm - 0140070090101

160 Ø 7 cm - 0160070090101

180 Ø 7 cm - 0180070090101

200 Ø 7 cm - 0200070090101

100 Ø 8 cm - 0100080090101

120 Ø 8 cm - 0120080090101

140 Ø 8 cm - 0140080090101

160 Ø 8 cm - 0160080090101

180 Ø 8 cm - 0180080090101

200 Ø 8 cm - 0200080090101

140 Ø 9 cm - 0140090090101

160 Ø 9 cm - 0160090090101

180 Ø 9 cm - 0180090090101

200 Ø 9 cm - 0200090090101

160 Ø 10 cm - 0160100090101

180 Ø 10 cm - 0180100090101

200 Ø 10 cm - 0200100090101

AFRASTERINGPAAL, GEPUNT - GESCHILD
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd, gekruind
100 Ø 6 cm - 0100060008101

120 Ø 6 cm - 0120060008101

140 Ø 6 cm - 0140060008101

100 Ø 7 cm - 0100070008101

120 Ø 7 cm - 0120070008101

140 Ø 7 cm - 0140070008101

160 Ø 7 cm - 0160070008101

180 Ø 7 cm - 0180070008101

200 Ø 7 cm - 0200070008101

100 Ø 8 cm - 0100080008101

120 Ø 8 cm - 0120080008101

140 Ø 8 cm - 0140080008101

160 Ø 8 cm - 0160080008101

180 Ø 8 cm - 0180080008101

200 Ø 8 cm - 0200080008101

140 Ø 9 cm - 0140090008101

160 Ø 9 cm - 0160090008101

180 Ø 9 cm - 0180090008101

200 Ø 9 cm - 0200090008101

 
160 Ø 10 cm - 0160100008101

180 Ø 10 cm - 0180100008101

200 Ø 10 cm - 0200100008101

AFRASTERINGPAAL KASTANJE
GEPUNT - GESCHILD
140 Ø 8/10 cm - 0140090000171

160 Ø 8/10 cm - 0160090000171

180 Ø 8/10 cm - 0180090000171

200 Ø 8/10 cm - 0200090000171

250 Ø 8/10 cm - 0250090000171

300 Ø 8/10 cm - 0300090000171

160 Ø 10/12 cm - 0160110000171

180 Ø 10/12 cm - 0180110000171

200 Ø 10/12 cm - 0200110000171

250 Ø 10/12 cm - 0250110000171

300 Ø 10/12 cm - 0300110000171

HV-BOOMPAAL: 
OPTIMALE 
LEVENSDUUR
Een boompaal is nodig voor 
 onder steuning van de groei voor 
jonge bomen. De meest  kwets bare 
plek voor invloeden van weer, 
wind en water is op de grens 
tussen grond en lucht. Daarom 
heeft Van Swaay de  HV-Boompaal 
ontwikkeld. Juist op de bodem-
luchtgrens is deze paal licht verhit, 
waardoor het hout op natuur-
lijke wijze  verduurzaamd is. Dat 
 verdrie dubbelt de  levensduur!

jonge bomen. De meest  kwets bare 

HV-BOOMPAAL, GEPUNT - RONDGEFREESD
Naaldhout, op de “grond-luchtlijn” verhit
160 Ø 7,5 cm - 0160075400211

250 Ø 7,5 cm - 0250075400211

250 Ø 8 cm - 0250080400211

Laat hout niet in direct
contact met kunstmest komen.

Dat kan namelijk het
hout aantasten.

TIP

AFRASTERINGPAAL ROBINIA
GEPUNT - GESCHILD
160 Ø 8/10 cm - 0160090000181

180 Ø 8/10 cm - 0180090000181

200 Ø 8/10 cm - 0200090000181

250 Ø 8/10 cm - 0250090000181

160 Ø 10/12 cm - 0160110000181

180 Ø 10/12 cm - 0180110000181

200 Ø 10/12 cm - 0200110000181

250 Ø 10/12 cm - 0250110000181



Duurzaam hout voor beschoeiingen als 
damwanden en schotten, maar ook steigers, 
dekdelen, duurzame  (afrastering)palen en 
 terrassen. Van Swaay heeft 125 jaar ervaring
in de toepassing van hout voor de water-
bouw. Maak gerust gebruik van onze enorme 
 expertise en leg uw vraag voor aan onze 
 specialisten! Kijk voor meer informatie en voor 
diverse productbladen op www.vanswaay.nl.

WONEN AAN HET WATER
Hout Circulair

IN HOUTOPLOSSINGEN
CONSTRUCTIEF

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT54

DAMWAND
Naaldhout, Celfi x® verduurzaamd
Per werkende meter
4x400 cm (dikte x lengte) D040000400008

Bijpassende producten: 
Het advies is om een gording te gebruiken om de afzonderlijke 
damwanddelen bij elkaar te houden. Dat kan door middel van:
Optie 1.
Een klemgording: bevestig aan beide zijden van de damwand een 
plank, vast te zetten met slotbouten. 
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 
• fi jnbezaagde plank 2,5x15x400cm (P025150400008 - zie pagina 15). 
Werk het vervolgens af met bijvoorbeeld de
• geschaafde regel 4,5x9,5x400 cm (K045095400008 - zie pagina 13)
Optie 2. 
Een enkele gording aan de voorzijde van de damwand, af te werken 
met een afdeklat/deksloof. 
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 
• fi jnbezaagde plank 2,5x15x400cm (P025150400008 - zie pagina 15)
 en de 
• afdeklat 1,8x9x400 cm (Q018090400008 - zie pagina 15)

SCHOT
Duurzaamheidsklasse 1
Hardhout, met zandwerend en waterdoorlatend doek. Verkrijgbaar per 
veelvoud van 3 werkende meter. Plankdikte 2 cm
4x60x300 cm - S020060500900

4x80x300 cm - S020080500900

4x100x300 cm - S020100500900

U kunt damwandplanken 

gebruiken als kadewand, 

maar ook om hoogte-

verschillen in de tuin

op te vangen.

TIP
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HOUT: ONEFFENHEDEN
HOREN ERBIJ
Hout is sterk, licht, makkelijk 
verwerkbaar en heeft een natuurlijk
en tijdloos karakter. Het is een
veelzijdig materiaal om eindeloos 
mee te werken.

Maar... hout kan ook oneffenheden 
 vertonen, die van nature bij hout 
horen. Hout leveren zonder oneffen-
heden brengt per defi nitie verspilling 
van kostbaar hout mee en is dus niet 
duurzaam.

Daarom tonen wij u hiernaast een 
aantal natuurlijke eigenschappen van 
hout, zodat we op één lijn zitten wat 
betreft de kwaliteitsverwachting.

Meer informatie en tips omtrent 
nevenstaande eigenschappen kunt u 
vinden op www.vanswaay.nl 

BELANGRIJK

Scheuren

Maatvastheid (krimpen/uitzetten)

Oppervlakteschimmel

Hars

Merg Noesten/kwasten

VEELZIJDIG
VAN NATURE

Hars is eenvoudig weg te halen met terpentine.

TIP



Wij staan u graag te woord bij vragen over 
duurzaam hout. 

I  www.vanswaay.nl
E  info@vanswaay.nl

Van Swaay Schijndel BV
Vlagheide 2, 5482 NM Schijndel
T +31(0)413 31 27 27 - F  +31(0)413 36 78 70

Van Swaay Harlingen BV
Industrieweg 10, 8861 VH Harlingen
T +31(0)517 41 30 00 - F  +31(0)517 41 71 64

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

Uw geselecteerde Van Swaay Duurzaam Hout leverancier:

✔ 2016 125 jarig bestaan

✔ 2011 Vierde generatie aan het roer

✔ 2010 Bekroning als Fair Trade bedrijf

✔ 2009 Eerste houthandel in Europa met 
Cradle to Cradle certifi caat

✔ 2005 Ontwikkeling van diverse 
 innovaties met hout. Zoals HV en H2S 
productlijnen

✔ 1999 Investering in testfabriek 
 acetyleren van hout; later bekend als 
Accoya®

✔ 1997 Start ontwikkeling van H2H® 
combiproducten

✔ 1991 100 jarig bestaan: Bij  Koninklijke 
Beschikking  Hofleverancier Unieke 
hout verduurzamingstechnologieën 
 verder ontwikkeld; Celfi x® en  Ultrafi x®, 
met levensduur  verlengende  resultaten. 
 Ultrafi x® heeft zelfs een indicatieve 
 levensduur van minimaal 25 jaar in 
 contact met grond en water!

✔ 1976 Samenvoeging van  bedrijven in 
Schijndel met meer dan 160.000 m2 

 opslag mogelijkheden, waardoor 
 snellere levering mogelijk is

✔ 1960 Opening vestiging Harlingen

✔ 1891 Oprichting Van Swaay  
 Duurzaam Hout

SINDS 2011:
TESSA EN SANNE VAN SWAAY

1971-2011:
J. VAN SWAAY

1891-1929:
J. VAN SWAAY

1929-1941:
R.M.R.J. VAN SWAAY- SCHUTJES

1891-1929:
G.J. VAN SWAAY

1941-1971:
J. VAN SWAAY


