wikkelen en produceren van omheiningen en toebehoren
met een meerwaarde voor de eigendom van de klant.

Svenhof Quality Woods

✓ Uw referentie in omheiningen, poorten en schuilstallen.
✓ Kwaliteit, Duurzaamheid, Veiligheid en Service zijn onze
kernwaarden.
✓ Belgische productie
✓ We werken met hout uit bossen die ecologisch beheerd
worden. Het hout wordt op verantwoorde en duurzame
wijze gekapt en zal bijdragen aan een groene planeet.
FSC®(C140018) en PEFC certificaten zijn beschikbaar op
aanvraag.
✓ Professionele installatie

Densiforce®
Het kwaliteitslabel

De Sutter-kwaliteit heeft voortaan een geregistreerde naam: Densiforce®. Hét nieuwe
keurmerk voor het productieproces van onze toepassingen in geïmpregneerd zachthout. Je
ultieme garantie op een milieuvriendelijker proces, waarbij de levensduur van ons hout
evenzeer tot 20 jaar en langer wordt verlengd.

•
•
•
•
•

Traag groeiend maar steviger hout
Zaagproces uit dikke stammen
Gecontroleerd droogproces
Impregnatie tot saturatie
100% kwaliteit: oorsprong, proces en eindproduct continu
bewaakt
• 100% duurzaamheid: milieuvriendelijk alternatief voor
gecreosoteerde palen

Oklahoma
•

Omheining met palen van 7,5cm x 15cm.

•

Traditionele opschroef omheining met
afgeschuinde kop.

•

Planken worden tegen de paal geplaatst.

•

Groen geïmpregneerd, Densiforce® groen.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
nadien vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging.
De palen zijn bovenaan afgeschuind, dit maakt ze duurzamer omdat het water eraf loopt.
Palen van 7,5cm x 15cm – fijn bezaagd.
Lengte palen respectievelijk 2m10 -2m40.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 10cm x 5cm x 5m00 – fijn bezaagd.

Hoogte
1m20 à 1m30
1m20 à 1m30
1m40 à 1m50

Aantal regels
2
3
3

2m50 afstand
€ 19,32
€ 24,15
€ 25,44
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Prijzen zijn excl. BTW.

Post & Rail
•

Classic: Omheining met half ronde palen diameter
van 16cm – 18cm.

•

Modern: Omheining met rechthoekige palen
van 15 x 10cm.

Classic

•

Landelijke uitstraling

•

Liggers schuiven door de paal.

•

Paal in Robinia

•

Ligger in Robinia

Modern

Technische info:
Robinia is de duurzaamste Europese houtsoort met een duurzaamheidsklasse I-II.
Classic: Half ronde palen gezaagd, geschild, gepunt en gekroond.
Modern: Rechthoekige palen fijn bezaagd, met vellingkant.
Lengte palen 2m00 (classic) en 2m10 (Modern).
Afstand tussen de palen 2m85.
Ligger van 3m:
Robinia ligger gezaagd

Zonder splinters,
Onregelmatig van vorm en
fijn bezaagde afwerking.

Robinia ligger gekloven

Gekloven met ruwere
afwerking.

Model

Hoogte

Aantal regels

Classic
Modern

1m20 à 1m30
1m20 à 1m30

2
2

Liggers
gezaagd
€ 22,69
€ 30,75

Liggers
gekloven
€ 22,69
€ 30,75
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €8/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Oklahoma draadgaasomheining
•

Omheining met rechthoekige palen 7,5cm x 15cm.

•

Afgeschuinde kop voorkomt dat regenwater
op de paal blijft staan.

•

Groen geïmpregneerd, Densiforce® groen.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging.
Hoekpalen 15cm x 15cm en tussenpalen van 7,5cm x 15cm – fijn bezaagd.
Afstand tussen de palen 3m50 à 4m (afhankelijk draad en ondergrond).
Tornado draadgaas met een draaddiameter van 2,5mm voor horizontale en verticale
draden wat doorhanging of uitzakking tegengaat. Deze dikte van draad kan ook een zeer
hoge spankracht aan, wat een strakke en rechte omheining geeft.
Hoge galvanisatiegraad wat het roesten tegengaat.
Beschikbare hoogtes van draadgaas: 117 cm, 120 cm, 158 cm, 192 cm.
Tussenafstand van de verticale draden zijn 8 cm, wat ondoordringbaar is voor hoofden,
koppen, hoeven en voeten. Bredere mazen zijn beschikbaar op aanvraag.

Hoogte
117cm
120cm
158cm
192cm

Horizontale draden
10
13
15
17

€ 10,74
€ 11,22
€ 14,85
€ 20,92
Prijs per lopende meter

Gegeven prijzen zijn begin prijzen per lopende meter exclusief hoekpalen, steunpalen en
grondblokken. Prijs op maat op te maken bij klant.

Acacia draadgaasomheining
•

Omheining met ronde of vierkante palen.

•

Robinia houten palen duurzaamheidsklasse I-II.
Rond

Technische info:

Vierkant

Robinia (Acacia) is de duurzaamste houtsoort van Europa met een duurzaamheidsklasse I-II.
Ronde palen: spintvrij, geschuurd, gekroond en gepunt:
-

Hoekpalen Dia. 14/16 cm
Tussenpalen Dia. 10/12 cm

Vierkante palen: fijn bezaagd, gepunt met vellingkant:
-

Hoekpalen 15 cmx 15cm
Tussenpalen 10 cmx 10 cm

Afstand tussen de palen 3m50 à 4m (afhankelijk draad en ondergrond).
Tornado Draadgaas met een draaddiameter van 2,5mm voor horizontale en verticale
draden wat doorhanging of uitzakking tegengaat. Deze dikte van draad kan ook een zeer
hoge spankracht aan, wat een strakke en rechte omheining geeft.
Hoge galvanisatiegraad wat het roesten tegengaat.
Beschikbare hoogtes van draadgaas: 117 cm, 120 cm, 158 cm, 192 cm.
Tussenafstand van de verticale draden zijn 8 cm, wat ondoordringbaar is voor hoofden,
koppen, hoeven en voeten. Bredere mazen zijn beschikbaar op aanvraag.

Hoogte
117cm
120cm
158cm
192cm

Horizontale draden
10
13
15
17

Ronde palen
€ 9,86
€ 10,35
€ 14,60
€ 20,37

Vierkante palen
€ 10,84
€ 11,32
€ 15,97
€ 22,11
Prijs per lopende meter

Gegeven prijzen zijn begin prijzen per lopende meter exclusief hoekpalen, steunpalen en
grondblokken. Prijs op maat op te maken bij klant.

Don Quichotte
•

Poorten in tropisch hardhout.

•

Moabi – duurzaamheidsklasse I.

•

Beschikbaar in enkele of dubbele
Opstelling.

•

Productie in eigen atelier

Technische info:
Het hout is ovengedroogd tot 20% vocht om de stabiliteit te garanderen.
Met dubbele pen en gat verbinding in een uniek ontwerp met gracieuze boog.
Geschaafd en geschuurd.
RVS veiligheidsbouten.
Standaard hoogte van 1m20.
Standaard breedte 1m20, 1m50, 1m80, 2m10, 2m40, 3m00, 3m60.
Alle maten zijn combineerbaar.

Breedte:
1m20
1m50
1m80
2m10
2m40
3m00
3m60

1m20 hoogte
€ 515,18
€ 550,73
€ 737,50
€ 788,15
€ 838,73
€ 950,32
€ 1 081,62

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie. Prijzen zijn excl. BTW.

Dublin
•

Poorten in groen geïmpregneerd zachthout,
Densiforce® groen

•

Vuren hout tot saturatie geïmpregneerd.

•

Beschikbaar in enkele of dubbele
opstelling.

Technische info:
Vuren, gedroogd en geïmpregneerd tot saturatie met groene zouten.
Met dubbele pen en gat verbinding in een traditionele constructie.
Geschaafd en geschuurd.
RVS veiligheidsbouten.
Hoogte van 1m20, 1m45, 1m80.
Breedte 1m20, 1m50, 1m80, 2m10, 2m40, 3m00, 3m60.
Alle maten zijn combineerbaar.

Breedte
1m20
1m50
1m80
2m10
2m40
3m00
3m60

1m20 hoogte
€ 205,20
€ 228,50
€ 258,86
€ 282,00
€ 342,40
€ 389,00
€ 440,00

1m45 hoogte
X
€ 320,50
€ 342,86
€ 394,00
€ 478,40
€ 541,00
€ 604,00

1m80 hoogte
X
X
€ 353,93
€ 394,35
X
X
X

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie. Prijzen zijn excl. BTW.

Wellington
•

Poorten in tropisch hardhout.

•

Keruing hout.

•

Beschikbaar in enkele of dubbele
Opstelling.

Technische info:
Het hout is evengedroogd tot 20% vocht om de stabiliteit te garanderen.
Met dubbele pen en gat verbinding in een traditionele constructie.
Geschaafd en geschuurd.
Inox veiligheidsbouten.
Hoogte van 1m20.
Breedtes 1m20, 1m50, 1m80, 2m10, 2m40, 3m00, 3m60.
Beschikbaar in enkele of dubbele opstelling.
Alle maten zijn combineerbaar.

Breedte
1m20
1m50
1m80
2m10
2m40
3m00
3m60

1m20 hoogte
€ 337,50
€ 362,50
€ 412,50
€ 462,50
€ 525,00
€ 625,00
€ 725,00

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie. Prijzen zijn excl. BTW.

Cottage
•

Poorten in tropisch hardhout of Rood Noors Grenen.

•

Stijl van de poort kan doorgetrokken worden
naar een omheining.

•

Fijne en elegante tuinpoort met smalle verticale
Stijlen.

•

Ondoordringbaar voor kinderen en huisdieren.

Technische info:
Met enkele pen en gat verbinding in een uniek ontwerp met fijne en elegante stijlen.
Geschaafd en geschuurd.
Aangepaste scharnieren.
Palen van 2m10 voorzien van veilige monnikskop.
Hoogte van 1m00.
Breedtes 1m00 en 1m50.
Beschikbaar in enkele of dubbele opstelling.
Alle maten zijn combineerbaar.
Nordic: Grenen, gedroogd en geïmpregneerd tot saturatie met groene zouten.
Tropic: Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse I.

Omschrijving
Poort
Poort
Poortpalen

Breedte
1m00
1m50
2m10

Omschrijving
Scharnierset
Bodemgrendel
Schuifgrendel

Nordic
€ 163,90
€ 236,50
€ 43,45

Tropic
€ 291,50
€ 357,50
€ 47,12

€ 27,50
€ 15,95
€ 13,53

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie. Prijzen zijn excl. BTW.

Beslag

Verstelbare scharnieren
€ 55,00/st

Houten grondsteun voor dubbele poort
€ 55,00/st
Betonvoet voor dubbele poort
€ 22,00/st

Poorthouder op houten steun
€ 55,00/st

Sluitsysteem met veer
€ 27,50/st

Overslag voor dubbele poort
€ 27,50/st

Bodemgrendel voor dubbele poort
€ 27,50/st

Anti-diefstalpin
€ 27,50/st

Schuifgrendel
€21,00/st

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie. Prijzen zijn excl. BTW.

Poortpaal
•

In tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse I.

•

of in RNG (Rood Noords Grenen), geïmpregneerd.

Technische info:
Geschaafd.
Diamantkop 30°.
Voorzien van vellingkanten.
Tropic

230 cm
250 cm
280 cm
300 cm
230 cm
250 cm
280 cm
350 cm

Nordic

15x15
€ 138,56
€ 152,53
€ 168,99
€ 184,09
€ 71,15
€ 82,28
€ 85,91
€ 106,48

17x17
€ 177,22
€ 194,03
€ 216,35
€ 231,48
X
X
X
X

.

Elektriciteit
Bescherm uw omheining door het plaatsen van stroomdraad.

Technische info:
Het elektrisch circuit beschermt zowel de omheining als de paarden.
De elektriciteit voorkomt dat de dieren gaan knagen en schuren tegen de houten
omheining.
Elektriciteitsdraad heeft een dikte van 2,0 mm
Prijs is inclusief hoek-isolatoren en spanners.
Circuit mogelijk met w-isolatoren of ring-isolatoren.

Afwerking
Ring isolator
w-isolator

€/lm
€3,3
€3,85
Prijs voor 2 lijnen incl. plaatsing, excl BTW

Draadgaas op omheining
Bescherm uw dieren groot en klein met gegalvaniseerde draadgaas.

Technische info:
De houten omheining kan voorzien worden van mooi opgespannen draadgaas.
Deze zorgt ervoor dat er naast paarden ook andere dieren (kleinvee, pluimvee,…) in uw wei
gehouden kunnen worden. Een andere toepassing is het weghouden van andere dieren
zoals bijvoorbeeld de hond.
Beschikbare hoogtes 43cm, 58cm, 80cm, 117cm.
Afstand tussen de verticale draden is 8cm.

43cm
58cm
80cm
117cm

Aantal horizontale draden
5
6
8
10

Prijs/lm
€ 3,88
€ 4,48
€ 6,17
€ 7,91
Prijzen incl. toebehoren, excl. plaatsing

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Prijzen zijn excl. BTW.

Kleinveedraad
Deze elegante en duurzame oplossing beschermt zowel kleine als grote dieren.

Technische info:
De gegalvaniseerde staaldraad gaat doorheen
de palen.
Opgegeven prijzen is voor 5 draden.

€/lm
€5,45
Prijs incl. plaatsing, excl BTW

Kleinveestal
•

Bescherm uw kleinvee dieren zoals schapen, geiten en alpaca’s tegen zon, regen en
wind.

•

Schuilstal uitgevoerd in grijs geïmpregneerd vuren hout.

•

Ook beschikbaar in Prestige uitvoering: Europees Eiken met dakpannen of rieten dak.

•

Plaatsen zonder vergunning.

•

Een duurzaam verblijf voor uw dieren met een anti-rotgarantie van 20 jaar.

•

Deze stal is robuust en past in elke weide.

Technische info:

Afmeting
Prijs vanaf

Single
3m30 x 2m80
€ 2 745

2m00 vrije hoogte en 2m68 in de nok.
Volledige voorkant open.
Asymmetrisch puntdak met zwarte panelen met dakpanmotief en 40mm isolatie.
Binnenkant afgewerkt met betonplex tot 1m25 hoogte.

Contacteer ons voor meer informatie.

Verkoopsvoorwaarden
Afhaling
U kan uw omheining ook zelf plaatsen. Afhaling op afspraak.
Plaatsing
Plaatsingsprijzen worden vastgelegd voor normale grondomstandigheden. Er mogen zich dus geen stenen noch wortels in de
grond bevinden kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aangebracht aan leidingen of andere, welke
gelegen zijn op of rond de plaats waar de omheining dient aangebracht te worden.
Levering zonder plaatsing
Franco levering in België vanaf € 1950,00.(nettobedrag, excl btw). Bij leveringen < € 1950,00 wordt een bijdrage in de
transportkosten gerekend van € 250,00.
Alle goederen zijn verzekerd onder CMR voorwaarden.
De klant wordt geacht over een heftruck te beschikken en de vrachtwagen op eigen kracht te lossen.
Levering met kooiaap of met kraan rechtstreeks op de werf is mogelijk. Prijs op aanvraag.
Zolang de geleverde goederen niet volledig worden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de
koper, bij levering van de goederen.
Prijzen
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW
De facturen van Svenhof Quality Woods zijn, behoudens andersluidend beding, contant of vooraf via overschrijving, betaalbaar.
Openingsuren
7/7 24u/24u
Hout leeft
Hout is een natuurlijk product. Gelieve er rekening mee te houden dat er zich barsten kunnen voordoen en dat het hout kan
uitzetten. Dit kan geen nadeel berokkenen aan uw product en heeft geen invloed op de kwaliteit.
Garantie
ALGEMEEN
Verwachte levensduur van 20 jaar met anti-rotgarantie aan 100% gedurende de eerste 10 jaar. Vervolgens daalt de garantiewaarde met 20% per jaar voor de volgende 5 jaar; deze degressieve garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.
TROPISCH HARDHOUT – duurzaamheidsklasse 1
Verwachte levensduur van 30 jaar met anti-rotgarantie aan 100% gedurende de eerste 15 jaar. Vervolgens daalt de garantiewaarde met 20% per jaar voor de volgende 5 jaar; deze degressieve garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.

Svenhof Quality Woods
Moerstraat 28
9800 Sint-Martens-Leerne
Tel: +32 468 25 10 62
Btw nr: BE 0770 704 590

www.svenhof.be

