
TUIN
 inspiratiefolder 

NIEUW! 



ÉÉN BEDRIJFJouw droomtuin!

Elektra &
tuinverlichting
prijs op aanvraag

Glazen
schuifwanden
prijs op aanvraag

Maatwerk
tuinhuis/overkapping
| Lariks/Douglas
prijs op aanvraag

Hout-beton
schutting
Red Class Wood 150
Vanaf prijs per
strekkende meter:

Borders/
plantenvakken
prijs op aanvraag

Keramische tegels 
 60x60cm
prijs op aanvraag

125.-
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NIEUW(S) | All-in-pakketten
 
Of je jouw nieuwe schutting/ tuinhuis/ overkapping
/vlonder/ etc.  nu zelf  wilt  plaatsen óf dat je het l iever door
ons laat plaatsen, Tuinhout-Centrum maakt het aanvragen
van een (online) offerte nóg gemakkeli jker!  

M.b.v .  de a l l - in-pakketten op onze website heb je  b innen no-t ime
een offerteaanvraag ingediend!  Je  hoeft  het  gewenste product
al leen maar samen te ste l len en aan te geven wat de benodigde
hoeveelheid is  (per stuk/  aantal  m1/ aantal  m2) .  Na het  invul len
van jouw gegevens en het  indienen van jouw aanvraag ontvang je
z .s .m.  een vr i jb l i jvende of ferte van ons!
TIP:  Kom (na het  indienen van jouw onl ine aanvraag)  eens een
ki jk je  nemen in onze showtuin!  Hier  kun je  het  door jou ui tgekozen
product  beki jken én kunnen onze verkoopadviseurs jouw vragen
beantwoorden!  
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https://www.tuinhout-centrum.nl/schutting-overzicht
https://www.tuinhout-centrum.nl/maatwerk-tuinhuis
https://www.tuinhout-centrum.nl/vlonder
https://www.tuinhout-centrum.nl/showtuin


Tuindeur privacy Grenen
100x200cm
vanaf prijs per stuk (incl. montage)

Vraag in 3 stappen jouw vrijblijvende offerte aan!

BESTEL >

BEKIJK ALLE SCHUTTINGEN >

Tuinscherm Grenen
Enschede 180x180cm
i.c.m. wit/grijs
betonsysteem
vanaf prijs per strekkende
meter:

 Kies een  product1. 2.  Stel naar wens samen 3. Vul jouw gegevens in

BEZOEK
ONZE
SHOWTUIN!
Hier staan
meer dan 
75 (!)
verschillende
schutting-
combinaties
opgesteld

98.-
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450.-



Beton-poeren
antraciet

Billund Type 1 XL
Doe-het-zelf
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Lariks/Douglas

Zwart gespoten Vuren
(geïmpregneerd)

Kapschuur
(diverse mogelijkheden
dakbedekking)

6.795,-Vamaf:



Tu i n s ch e rm La r i k s  Zwa r t e  Woud 180x180cm i . c .m .  e en
gecoa t  b e tonys t s e em me t  g l adde  onde rp l a a t
e en  na tuu r l i j k e ,  duu r z ame  en  mode rne  tu i n a f s c h e i d i ng !

Hout-beton
schuttingcombinaties
Wist je dat er méér dan 75 verschillende schuttingcombinaties bij
ons in de showtuin te vinden zijn? Kom alle kleuren, motieven,
schermen en houtsoorten eens bekijken! 
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HOUT-BETON 
SCHUTTINGEN

$3

8423184

133.- 175.-Hout-beton 
RCW Casablanca
150x180cm 
vanaf prijs per
strekkende 
meter

185.-

10.-
korting

 
 

per strekkende meter, inclusief plaatsing

140.- 143.- 237.-Hout-beton 
Zwart gespoten
Stuttgart
180x180cm 
vanaf prijs per
strekkende
meter

Hout-beton 
Grenen Enschede
150x180cm 
vanaf prijs per
strekkende 
meter

Hout-beton 
Grenen Breda
180x180cm 
vanaf prijs per
strekkende 
meter

Hout-beton 
Lariks Zwarte
Woud
130x180cm 
vanaf prijs per
strekkende 
meter

Hout-beton 
Hardhout
Dronten
130x180cm 
vanaf prijs per
strekkende 
meter

143.- 185.- 195.-

247.-153.-150.-
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TUIN RENOVATIE?

Tuinmeubelen, speeltoestellen, jacuzzi's en
diverse andere inrichtingsmogelijkheden
behoort ook tot het assortiment van Tuinhout-
Centrum.

INRICHTING & STIJL

DIT KOMT ER ALLEMAAL BIJ KIJKEN!

Hout-beton schuttingen, kunststof schuttingen
& composiet schuttingen.  Inclusief of exclusief
montage. Afhalen of bezorgen: Tuinhout-
Centrum biedt eindeloos veel mogelijkheden!

SCHUTTING/
TUINAFSCHEIDING

Tuinhout-Centrum is expert in het leveren en
monteren van maatwerk tuinhuizen,
overkappingen, carports, pergola's, veranda's,
schuurtjes , tuinkamers en tuinkantoren! 
Uiteraard leveren wij ook blokhutten,
overkappingen, tuinhuizen en Doe-het-zelf
pakketten. 

TUINHUIS/ OVERKAPPING

Tuinhout-Centrum kan op gebied van
tuinverlichting- en elektra veel voor jou
betekenen! Zo hebben we een zeer ruim
aanbod aan verschillende soorten
tuinverlichting en bieden we
mogelijkheden om elektrapunten  aan te
leggen 

ELEKTRA & TUINVERLICHTING

Het grondwerk kan ook wel worden gezien
als de 'fundering' van  de tuin! Het is dus
extreem belangrijk dat het grondwerk goed
en vakkundig gemaakt wordt, anders krijg je
op ten duur te maken met verzakkingen. 
Tuinhout-Centrum heeft een zeer vakkundig
team dat gespecialiseerd is in de verzorging
van het grondwerk voor alle verschillende
onderdelen en elementen van de tuin.
Uiteraard kunnen wij ook de voorbereidende
werkzaamheden verzorgen zoals sloopwerk
en het leeghalen van de tuin.

GROND- EN
SLOOPWERKZAAMHEDEN Van keramische tegels tot klinkers: Tuinhout-

Centrum heeft een zeer ruim assortiment
aan diverse soorten (sier)bestrating die je los
kunt bestellen óf kunt laten leggen door onze
vakkundige stratenmakers! 

SIER- EN
OPRITBESTRATING

Of het nu gaat om een (houten of
composiet) vlonder, een stukje
(sier)bestrating, grind/split, een border óf de
aanleg van (kunst)gras: Tuinhout-Centrum
maakt van ieder element in de tuin iets
unieks! 

TERRAS 

T i p :  Kom een s  l a ng s  i n
onze  s howtu i n !  H i e r  kun
j e  ont z e t t end  v e e l
i n sp i r a t i e  opdoen !  



Hout-beton Schutting

Tuinscherm Casablanca
180x180cm
Prijs per stuk

Afdeklat Red Class
Wood | Piramide
Prijs per stuk

Betonpaal IJssel
Antraciet
Prijs per stuk

8.25

Onderplaat glad
antraciet
prijs per stuk

99.95

42.55

24.75


