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Vier seizoenen genieten van uw tuin
Het waren heftige maanden in 2020, de wereld ging compleet op zijn kop en op slot.

Voor den Bleker Ter Aar was er voor het eerst geen vuurwerkverkoop in al die 75 jaar dat we 

vuurwerk verkopen. 

Dit soort vreemde tijden vraagt om aanpassingen. Onze huizen veranderden in een kantoor, 

klaslokaal, sportschool en ontspanningsruimten.

In het den Bleker Magazine 2021 staat HOME SWEET HOME centraal.

Het is voor iedereen belangrijk een veilige, gezellige, rustgevende woon-werkomgeving te creëren.

In den Bleker magazine 2021 vind u een greep van onze producten die uw woon-/leefplezier kan 

vergroten, van automatische grasmaaier tot een mooi terras met sfeerverlichting voor de lange 

zomeravonden; van een tuinkamer die gebruikt kan worden voor meer ontspanning – chillroom voor 

de kids of als thuiswerkplek, een trampoline voor speelplezier tot een veranda als een verlengstuk 

van uw huis.

Op onze vestigingen in Ter Aar, Nieuwkoop en Bodegraven vindt u diverse voorbeelden en advies en 

vakkennis om uw wensen concreet te maken. 

Voor nu veel gezondheid en leesplezier gewenst en een mooi jaar.

Hans den Bleker

Wij werken aan uw buitenplezier.

Voor nu veel gezondheid en leesplezier gewenst en een mooi jaar.

Hans den Bleker

3
Alle prijzen in dit magazine zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en zijn geldig tot en met juni 2021. Geen actie op actie. Overige spelregels op 
onze website. Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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AAA

Vier seizoenen
genieten van uw tuin

Een Gardendreams veranda is een zeer uitgekiend verandasysteem dat is gemaakt met oog voor 
kwaliteit, op basis van de specifi eke wensen van de consument. 

Het systeem biedt extra dikke profi elen voor een betere stabiliteit, zeer verfi jnde afwerking voor een 
optimaal design. Het is bovenal een uiterst compleet systeem voor zorgeloos genot. 

Onze veranda’s worden vervaardigd uit hoogwaardig Europees aluminium. Bovendien worden onze 
veranda’s volgens de strenge Europese DIN EN 1090 bouwvoorschriften geproduceerd, waardoor u zeker 
bent van een sterke, veilige en solide constructie. 
Onze terrasoverkappingen zijn volledig voorbereidt op vele uitbreidingsmogelijkheden, die uw comfort 
aanzienlijk verbeteren. 
Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zijwand of aluminium wand. Sluit uw veranda af met een 
schuifpui of volledig transparant glasschuifwandsysteem. Of vermijdt warmte onder uw veranda met 
zonwering of een schuifdak. 

De mogelijkheden zijn eindeloos!

Het zeer uitgekiende verandasysteem van Gardendreams

A

Creëer een leefomgeving vol woongenot
met onze unieke veranda � 

LEVERING DIRECT UIT FABRIEK    MAATWERK MOGELIJK   EEN STERK SYSTEEM   VELE UITBREIDINGEN

Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal

Standaard kleuren
            

Een voordelige veranda, vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium en uitgevoerd met slanke staanders

De Easy Edition is het basis model in ons veranda-assortiment. 
Deze budgetvriendelijke overkapping is vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy Edition veranda is uitgevoerd met 16 mm dikke Opaal 
polycarbonaat platen. Deze fraaie lichtgewicht dakplaten zijn wit 
transparant en toch zon doorlatend, waardoor u zachter, egaal licht krijgt.

De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen.

A

Easy Edition
met polycarbonaat

Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 8 mm glas

Standaard kleuren

            

Een voordelige veranda uitgevoerd met 
glazen dakbedekking

De Easy Edition veranda is een veranda met een hoog belastbare aluminium 
constructie.  Naast polycarbonaat dakbedekking, is de Easy Edition veranda 
ook leverbaar met 8 mm glas.

Door een versterking in de goot van de Easy Edition te plaatsen, is deze 
veranda ook uit te voeren met glazen dakbedekking. Het grote voordeel 
van glas is dat u kunt genieten van nog meer licht en een ruimtelijk gevoel 
onder uw veranda.
De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen.

A

Easy Edition
met glas

   1.629,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Edition

   1.059,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Edition

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 1.059,- 3 1.409,- 3 1.799,- 3 1.979,- 3 2.259,-

300 cm 2 1.159,- 3 1.509,- 3 1.919,- 3 2.199,- 3 2.499,-

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 1.629,- 3 2.059,- 3 2.439,- 3 2.759,- 4 3.139,-

300 cm 2 1.779,- 3 2.289,- 3 2.719,- 3 3.099,- 4 3.529,-
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren
            

Een luxe overkapping met een uitgekiend, sterk en 
robuust systeem

De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de 
basis voorbereid op uitbreidingen en constructies om uw comfort nog verder 
te vergroten. 
Zo kunt u deze veranda ombouwen tot een complete tuinkamer voorzien 
van LED verlichting en zonwering. Of wat te denken van een veranda met een 
schuifdak, waarmee u bij warm weer de hitte kan reguleren!

A

Legend Edition
met polycarbonaat

Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 8 mm glas

Standaard kleuren
            

Een veranda met een exclusieve uitstraling en maximale 
lichtinval

De veelzijdige Legend Edition veranda is, naast polycarbonaat dakbedekking 
ook verkrijgbaar met glazen dakbedekking.

Een veranda met een glazen dakbedekking brengt veel voordelen met zich 
mee.  Zo creëert het heldere glas een mooie lichtinval, waardoor de veranda 
nog ruimer zal overkomen. Daarnaast zorgt een glazen dakbedekking voor een 
strakke luxueuze uitstraling.

A

Legend Edition
met glas

   1.639,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Legend Edition

   2.299,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Legend Edition

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 1.639,- 2 1.959,- 3 2.329,- 3 2.409,- 3 2.949,- 3 3.569,-

250 cm 2 1.739,- 2 2.049,- 3 2.449,- 3 2.779,- 3 3.099,- 3 3.789,-

300 cm 2 1.889,- 2 2.249,- 3 2.689,- 3 3.049,- 3 3.419,- 3 4.169,-

350 cm 2 2.019,- 2 2.429,- 3 2.929,- 3 3.329,- 3 3.729,- 3 4.579,-

400 cm 2 2.159,- 2 2.629,- 3 3.149,- 3 3.619,- 3 4.059,- 3 5.009,-

450 cm 2 3.179,- 2 3.819,- 3 4.529,- 3 5.179,- 3 5.809,- 3 7.059,-

500 cm 2 3.409,- 2 4.109,- 3 4.879,- 3 5.569,- 3 6.259,- 3 7.619,-

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.299,- 3 2.649,- 3 3.089,- 3 3.429,- 4 4.139,- 4 4.669,-

250 cm 2 2.529,- 3 2.939,- 3 3.449,- 3 3.849,- 4 4.339,- 4 5.279,-

300 cm 2 2.819,- 3 3.209,- 3 3.809,- 3 4.279,- 4 4.829,- 4 5.869,-

350 cm 2 3.159,- 3 3.649,- 3 4.359,- 3 5.069,- 4 5.579,- 4 6.809,-

400 cm 2 3.789,- 3 4.509,- 3 5.489,- 3 6.219,- 4 7.029,- 4 8.399,-

Staanders 11 x 11 cm

Goot Extra sterke GIGA goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren
            

Geniet van een vrijer uitzicht en meer ruimte door één 
staander minder

De Expert Edition is een in de basis een Legend Edition veranda uitgevoerd met 
de speciaal ontwikkelde GIGA goot. 
De GIGA goot zorgt er voor dat deze veranda uitgevoerd kan worden met één 
staander minder. Doordat de Expert Edition een staander minder heeft, kunt u 
genieten van een nog vrijer uitzicht. Daarnaast is de ruimte onder uw veranda 
fl exibeler in te delen omdat u geen rekening hoeft te houden met een extra 
staander.

A

Expert Edition
met polycarbonaat

Staanders 15 x 22 cm

Goot Extra sterke Superior goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleur

Een robuuste veranda met extreem hoge 
draagkracht op twee staanders

De Superior Edition is een veranda met extreem hoge 
draagkracht. Zo kan deze veranda opgebouwd worden tot een 
grootte van 7 meter breed en 6 meter diep, maar liefst 42 m² 
op slechts twee staanders!

Door de dikkere liggers, dikkere goot en dikkere staanders 
heeft deze robuust ogende veranda een gigantische 
draagkracht. 

De Superior Edition is naast woningen, ook uitermate geschikt 
voor horecaondernemingen en sportverenigingen om een 
groot overdekt terras te creëren.

Uiteraard is ook de Superior Edition geschikt voor onze veranda 
uitbreidingen. De Superior Edition veranda is bovendien ook 
verkrijgbaar in een uitvoering met glazen dakbedekking.

A

Superior Edition
met polycarbonaat

   4.876,-Vanaf

Afmeting 400 x 300 cm

Superior Edition

   2.629,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Expert Edition

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.629,- 2 2.999,- 2 3.639,- 2 4.089,- 3 4.719,-

250 cm 2 2.869,- 2 3.309,- 2 4.019,- 2 4.539,- 3 4.949,-

300 cm 2 3.179,- 2 3.609,- 2 4.399,- 2 4.989,- 3 5.459,-

350 cm 2 3.539,- 2 4.079,- 2 4.999,- 3 5.839,- 3 6.259,-

400 cm 2 4.209,- 2 5.109,- 3 6.079,- 3 6.899,- 3 7.809,-

400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

300 cm 2 4.876,- 2 5.628,- 2 6.387,- 2 8.299,-

350 cm 2 5.145,- 2 5.961,- 2 6.777,- 2 8.746,-

400 cm 2 5.425,- 2 6.298,- 2 7.181,- 2 9.205,-

500 cm 2 5.972,- 2 6.980,- 2 7.965,- 2 10.113,-

600 cm 2 7.293,- 2 9.152,- 2 10.012,- 2 11.064,-
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Vlakke goot

Geschikt voor Legend Edition en Expert Edition

Standaard kleuren
            

Geen veranda aan uw huis? Plaats een veranda vrijstaand 
in de tuin!

Geen veranda vast aan uw huis, maar een ideale zitplek in uw tuin?
Een vrijstaande veranda constructie van Gardendreams maakt het mogelijk om 
een veranda vrij in uw tuin te plaatsen.

De vrijstaande constructie maakt het mogelijk om de goot van de veranda 
naar de achterzijde te verplaatsen en het hoogste punt van de veranda naar de 
voorzijde. In plaats van een muur waaraan de veranda bevestigt wordt, worden 
er staanders op de plek van de muur geplaatst.

Het systeem van de veranda blijft hetzelfde als de Legend Edition, wat betekent 
dat een vrijstaande veranda ook uit te breiden is met alle uitbreidingen en 
comfort opties.

A

Vrijstaande veranda
met polycarbonaat of glas

Materiaal Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
            

Bescherm uzelf tegen wind- en regeninval 
onder uw veranda of tuinkamer 

Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw 
veranda te kunnen genieten, zijn voor- en  zijwanden een 
ideale aanvulling op uw veranda. 

Deze wanden houden wind en regen tegen. Daarnaast zorgt 
het plaatsen van een zijwand ervoor dat de warmte langer 
onder de veranda blijft. 

De zijwanden zijn verkrijgbaar met polycarbonaat of glas in vier 
standaard kleuren. De voorwanden zijn verkrijgbaar met glas.

Door te kiezen voor een voor- of zijwand met glas behoudt u 
een maximale lichtinval en een ruimtelijk eff ect.

Naast veel lichtinval heeft een zij- en/of voorwand met 
glas het grote voordeel dat deze uit te breiden is met een 
draaikiepraam of een deur. 

A

Zij- en voorwanden
voor veranda� 

   569,-Vanaf

met polycrbonaat 100 cm

Zijwand

   2.298,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Vrijstaande verandaDakbedekking 16 mm Polycarbonat opaal of helder

Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren
            

Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak voor 
uw veranda of tuinkamer!

Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën  
onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij 
regen; uw veranda wordt nog functioneler en fl exibeler met het schuifdak van 
Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte onder uw 
veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen.

A

Schuifdak constructie
met polycarbonaat

Een 10 mm modulaire glasschuifwand met 
uitbreidingsmogelijkheden

Glasschuifwanden zijn een ware eyecatcher en een 
meerwaarde voor uw overkapping. Ze zien er elegant uit en 
beschermen tegen wind en regen onder uw veranda. Met 
de nieuwe modulaire glasschuifwand kunt u bovendien 
genieten van nog meer keuzemogelijkheden!

Waar in de meeste gevallen de variatiemogelijkheden 
voor glasschuifwanden beperkt zijn, biedt een 
Modulaire glasschuifwand u de mogelijkheid om het 
glasschuifwandsysteem naar eigen wens samen te stellen.

Standaard wordt het systeem geleverd met een hand-
komgreep combinatie, het basis model. Vanuit deze basis 
kunt u het systeem uitbreiden naar andere uitvoeringen; Het 
basis model met winddichtprofi elen (Plus versie), verticale 
profi elen (Edge versie), horizontale en verticale profi elen 
(Metal versie). 

A

Glasschuifwanden
voor veranda� 

Standaard hoogte 210 cm

Glas 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar Mogelijk met een RVS handgreep

Standaard kleuren
            

   2.239,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Schuifdak constructie

   1.609,-Vanaf

Afmeting 200 cm

Glasschuifwandsysteem

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs

250 cm 3 2.239,- 4 2.679,- 5 3.119,- 6 3.549,- 7 3.989,-

300 cm 3 2.409,- 4 2.899,- 5 3.379,- 6 3.869,- 7 4.359,-

350 cm 3 2.589,- 4 3.119,- 5 3.649,- 6 4.189,- 7 4.719,-

400 cm 3 2.739,- 4 3.329,- 5 3.909,- 6 4.509,- 7 5.089,-
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Moderne goot met 5 cm overstek

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren
        

Een stijlvolle veranda, uitgevoerd met 
een optisch plat dak

De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda uitgevoerd met een optisch plat dak 
en 22 cm hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate geschikt voor situaties 
waarin een veranda met standaard schuin dak niet gewenst is.

Het dak wordt in een minimale helling geplaatst, zodat eventueel water 
eenvoudig door de staanders afgevoerd kan worden. Om het dak heen wordt 
een robuuste boei geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.  

Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd met een moderne vlakke randkap 
met 5 cm overstek.  Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een 
robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid om de veranda uit te rusten 
met een vlakke of ronde randkap met 22 cm overstek.

Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zij- en/of voorwand. Voorzie uw 
veranda van verlichting of breidt de Flatroof Edition uit naar een luxe tuinkamer 
met openslaande deuren, schuifpui of glasschuifwanden. 
Bij Gardendreams kunt u uw veranda compleet naar eigen wens samenstellen.

Doordat de constructie van de Flatroof Edition vlak is, heeft u bij zijwanden 
geen spie kozijn meer nodig. Niet alleen zorgt dit voor een strak uiterlijk, maar 
doordat u geen extra uitbreiding nodig heeft, bent u voordeliger uit.

A

Flatroof Edition
met glas

   3.840,-Vanaf

Versie C: afmeting 300 x 250 cm

Flatroof Edition

Een voordelige tuinkamer, uitgevoerd met slanke 
staanders

De Easy tuinkamer is het basis model in ons assortiment tuinkamers. Deze 
budgetvriendelijke tuinkamer is vervaardigd uit hoogwaardig  aluminium van 
Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy tuinkamer wordt geleverd met een bouwpakket schuifpui inclusief 
hang- en sluitwerk en glas. De zijwanden van de Easy tuinkamer bestaan uit 
bouwpakket zijwanden inclusief glas.

A

Easy Tuinkamer
met schuifpui

Creëer een extra ruimte met transparante 
glasschuifwanden aan uw woning

Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte aan uw 
woning die perfect overloopt naar uw tuin. Wanneer te koud 
is om in uw tuin te zitten, kunt u in een tuinkamer langer en 
comfortabel genieten van uw tuin.

Het grote voordeel van een tuinkamer is dat u een veranda 
compleet met uitbreidingen besteld. De tuinkamer met 
glasschuifwanden wordt geleverd met twee spiekozijnen van 
glas en glasschuifwanden. 

Het glas van de glasschuifwanden zorgt ervoor dat de 
tuinkamer sneller opwarmt en deze warmte goed vasthoudt. 
Daarnaast biedt glas als voordeel dat er erg veel licht in 
de tuinkamer binnen komt en u kunt genieten van een 
schitterend uitzicht op uw tuin.

A

Tuinkamer
met glasschuifwanden

Spiekozijn Spiekozijn met glas

Glasschuifwanden 8 mm glasschuifwanden

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
            

   6.889,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Tuinkamer glasschuifwand

Staanders 9 x 9 cm

Goot Vlakke goot

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
               6.589,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Tuinkamer

Lamellendoeken Onderdak zonwering Bovendak zonwering

Vanaf  469,- Vanaf  1.849,- Vanaf  2.269,-

 Eenvoudig de goot van uw veranda 
bladvrij maken

 100 cm gootborstel

 Heater met Bluetooth speaker en LED 
sfeer-verlichting

 Max. bereik van 14 m²

 6 LED spots, kabels en trafo

 Incl. 4-zone afstandsbediening met 

dimfuntie

Gootborstel Heat & Beat LED verlichting

per stuk 10,- per stuk 494,- per set 242,-

Met de aanschaf van een lamellendoek bepaalt uzelf  
wanneer u wilt genieten van de zonnestralen. Per 
dakveld wordt er een hoogwaardig doek gespannen, 
die u met een telescoopstang open en dicht kunt 
schuiven.

Deze oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen 
hebben een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. De 
onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon 
en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda 
sterk wordt verminderd. 

De bovendak zonwering wordt bovenop het dak van 
uw veranda gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de zon 
het dak van de veranda niet raakt en het minder 
warm wordt onder uw veranda. 
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Wanneer gaan 
we weer naar 

de Pannenkoekerie?de Pannenkoekerie?

Noordzijde 96

2411 RD Bodegraven

Telefoon (0172) 769 144

www.pannenkoekerie-tveldhuis.nl

         facebook.com/pannenkoekerieveldhuis

Openingstijden:
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 16.00 uur  -  20.00 uur
Woensdag 12.00 uur  -  20.00 uur 
Donderdag 16.00  uur -  20.00 uur
Vrijdag 12.00 uur  -  20.00 uur
Zaterdag 12.00 uur  -  20.00 uur
Zondag 12.00 uur  -  20.00 uur

Actuele openingstijden vindt u op onze website.
Bezoek buiten openingstijden op afspraak.

Wanneer gaan 

3 Ruime keuze uit overheerlijke pannenkoeken 

bereid volgens Oud Hollands recept

3 Speelweide met klimtoren, springkussen 

en mini kinderboerderij

3 Groot terras op het zuiden

3 Wij maken gebruik van biologisch vlees 

van Slagerij Rietveld

3 Heerlijk vers ijs van IJsboerderij Vernooij uit Woerden

3 Wij gebruiken scharreleieren van onze eigen kippen 

3 Eigen gemaakte jam van verse aardbeien

3 Huisgemaakte advocaat

3 Perfecte locatie (incl. feestzaal) voor feesten en partijen

3 Ruime parkeergelegenheid, ook voor bussen

t’ Veldhuis...

Op een prachtige locatie midden in het Groene Hart vindt u pannenkoekerie 

‘t Veldhuis. Een pannenkoekenboerderij met speelweide, mini kinderboerderij 

en gedeeltelijk overdekt terras gericht op het zuiden, zodat u in het vroege 

voorjaar onder het genot van een hapje en een drankje kunt genieten van 

het voorjaarszonnetje.

In ons restaurant vindt u 170 zitplaatsen. Op ons vernieuwde 

terras met serre, uitkijkend over de speelweide waar uw 

kinderen heerlijk kunnen vertoeven, vindt u nog eens 

170 zitplaatsen. Er is binnen tevens een sfeervol 

ingerichte opkamer met open haard.

De pannenkoekerie heeft een ongedwongen sfeer en 

biedt gezelligheid voor jong en oud. Het restaurant is 

rolstoelvriendelijk.

Lekker eten bij...

Natuurlijk spelen de pannenkoeken de hoofd-

zaak in dit sfeervolle restaurant, maar ook voor 

de “niet-pannenkoek liefhebbers” geeft onze 

menukaart een ruime keuze. Naast de pannen-

koekenkaart is er een “kleine kaart” met heerlijke 

lunchgerechten. Wanneer u van lekker eten 

houdt, bent u in een ongedwongen sfeer van 

harte welkom bij Pannenkoekerie ’t Veldhuis.

Pannenkoeken

Het terras met 170 zitplaatsen van onze sfeer-

volle eetgelegenheid ligt direct op het zuiden 

midden in het Groene Hart, waardoor u al in 

het vroege voorjaar kunt genieten van de eerste 

zonnestralen.

Vanaf het terras kijkt u uit op onze kleine 

kinderboerderij. Hier vindt u onze geit “Dirkie”, 

onze pony “Brummetje” en nog wat kleine beestjes. 

Aangrenzend aan het terras is De speelweide, 

waar uw kinderen zich geen moment hoeven 

te vervelen. De speelweide heeft een groot 

springkussen, een klim- en klautertoren met 

een glijbaan en een schommel. Vanaf het terras 

bieden wij mindervalide mensen de mogelijkheid 

om in de speelweide te komen.

Kinderboerderij

Speelweide

Terras

Op een prachtige locatie midden in het Groene Hart vindt u pannenkoekerie 

‘t Veldhuis. Een pannenkoekenboerderij met speelweide, mini kinderboerderij 

en gedeeltelijk overdekt terras gericht op het zuiden, zodat u in het vroege 

voorjaar onder het genot van een hapje en een drankje kunt genieten van 

het voorjaarszonnetje.

In ons restaurant vindt u 170 zitplaatsen. Op ons vernieuwde 

terras met serre, uitkijkend over de speelweide waar uw 

kinderen heerlijk kunnen vertoeven, vindt u nog eens 

170 zitplaatsen. Er is binnen tevens een sfeervol 

ingerichte opkamer met open haard.

De pannenkoekerie heeft een ongedwongen sfeer en 

biedt gezelligheid voor jong en oud. Het restaurant is 

rolstoelvriendelijk.

Lekker eten bij...

Natuurlijk spelen de pannenkoeken de hoofd-

zaak in dit sfeervolle restaurant, maar ook voor 

de “niet-pannenkoek liefhebbers” geeft onze 

menukaart een ruime keuze. Naast de pannen-

koekenkaart is er een “kleine kaart” met heerlijke 

lunchgerechten. Wanneer u van lekker eten 

houdt, bent u in een ongedwongen sfeer van 

harte welkom bij Pannenkoekerie ’t Veldhuis.

Pannenkoeken

Het terras met 170 zitplaatsen van onze sfeer-

volle eetgelegenheid ligt direct op het zuiden 

midden in het Groene Hart, waardoor u al in 

het vroege voorjaar kunt genieten van de eerste 

zonnestralen.

Vanaf het terras kijkt u uit op onze kleine 

kinderboerderij. Hier vindt u onze geit “Dirkie”, 

onze pony “Brummetje” en nog wat kleine beestjes. 

Aangrenzend aan het terras is De speelweide, 

waar uw kinderen zich geen moment hoeven 

te vervelen. De speelweide heeft een groot 

springkussen, een klim- en klautertoren met 

een glijbaan en een schommel. Vanaf het terras 

bieden wij mindervalide mensen de mogelijkheid 

om in de speelweide te komen.

Kinderboerderij

Speelweide

Terras
Op een prachtige locatie midden in het Groene Hart vindt u pannenkoekerie 

‘t Veldhuis. Een pannenkoekenboerderij met speelweide, mini kinderboerderij 

en gedeeltelijk overdekt terras gericht op het zuiden, zodat u in het vroege 

voorjaar onder het genot van een hapje en een drankje kunt genieten van 

het voorjaarszonnetje.

In ons restaurant vindt u 170 zitplaatsen. Op ons vernieuwde 

terras met serre, uitkijkend over de speelweide waar uw 

kinderen heerlijk kunnen vertoeven, vindt u nog eens 

170 zitplaatsen. Er is binnen tevens een sfeervol 

ingerichte opkamer met open haard.

De pannenkoekerie heeft een ongedwongen sfeer en 

biedt gezelligheid voor jong en oud. Het restaurant is 

rolstoelvriendelijk.

Lekker eten bij...

Natuurlijk spelen de pannenkoeken de hoofd-

zaak in dit sfeervolle restaurant, maar ook voor 

de “niet-pannenkoek liefhebbers” geeft onze 

menukaart een ruime keuze. Naast de pannen-

koekenkaart is er een “kleine kaart” met heerlijke 

lunchgerechten. Wanneer u van lekker eten 

houdt, bent u in een ongedwongen sfeer van 

harte welkom bij Pannenkoekerie ’t Veldhuis.

Pannenkoeken

Het terras met 170 zitplaatsen van onze sfeer-

volle eetgelegenheid ligt direct op het zuiden 

midden in het Groene Hart, waardoor u al in 

het vroege voorjaar kunt genieten van de eerste 

zonnestralen.

Vanaf het terras kijkt u uit op onze kleine 

kinderboerderij. Hier vindt u onze geit “Dirkie”, 

onze pony “Brummetje” en nog wat kleine beestjes. 

Aangrenzend aan het terras is De speelweide, 

waar uw kinderen zich geen moment hoeven 

te vervelen. De speelweide heeft een groot 

springkussen, een klim- en klautertoren met 

een glijbaan en een schommel. Vanaf het terras 

bieden wij mindervalide mensen de mogelijkheid 

om in de speelweide te komen.

Kinderboerderij

Speelweide

Terras

Op een prachtige locatie midden in het Groene hart vindt u Pannenkoekerie ‘t Veldhuis.
Een pannenkoekenboerderij met speelweide, mini kinderboerderij en gedeeltelijk overdekt 
terras gericht op het zuiden, zodat u in het vroege voorjaar onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt genieten van het voorjaarszonnetje.
In het restaurant vindt u 170 zitplaatsen op ons vernieuwde terras met veranda, uit kijkend over 
de speelweide waar uw kinderen heerlijk kunnen vertoeven.
Er is binnen tevens een sfeervol ingerichte opkamer met open haard.
Natuurlijk zijn de pannenkoeken de hoofdzaak in het restaurant, maar ook voor 
de “niet-pannenkoek liefhebbers” geeft de 
menukaart een ruime keuze. 
De pannenkoekerie heeft een ongedwongen 
sfeer en biedt gezelligheid voor jong en oud.
Kom genieten in onze nieuwe veranda, deze 
is gerealiseerd door den Bleker Hout en den 
Bleker Tuinmaterialen.
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Over Pannenkoekerie ’t Veldhuis

Gezamenlijke aktie van den Bleker en Pannenkoekerie ‘t Veldhuis:
De eerste 50 klanten die € 1.000,- bij den Bleker besteden en deze pagina uitknippen en 

inleveren krijgen een waardebon van euro 75,00 te besteden bij het Restaurant.

Noordzijde 96, 2411 RD Bodegraven
Telefoon (0172) 769 144
www.pannenkoekerie-tveldhuis.nl
 facebook.com/pannenkoekerieveldhuis
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€ 1.799
EXCL. KRAMMEN, 

DRAAD EN INSTALLATIE 

van € 899

VOOR

€ 799*

EXCL. KRAMMEN, 
DRAAD EN INSTALLATIE 

van € 1.549

VOOR

€ 1.449*

EXCL. KRAMMEN, 
DRAAD EN INSTALLATIE € 799

van € 1.199

VOOR

€ 1.099*

EXCL. KRAMMEN, 
DRAAD EN INSTALLATIE 

€ 1.799 VOOR

€ 1.099€ 1.099*

€ 4.399
EXCL. INSTALLATIE 

€ 4.999
EXCL. INSTALLATIE 

€ 3.199
EXCL. INSTALLATIE 

€ 2.499
EXCL. INSTALLATIE 

*  Acties zijn alleen geldig bij aanleg door een geautoriseerde Husqvarna dealer.

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 105
• Werkgebied tot 600 m2

• Max. helling 25%

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 310
• Werkgebied tot 1000 m2

• Max. helling 40%

• Connect@Home

PRIJSDOORBRAAK 
HUSQVARNA AUTOMOWER®

*Actieprijzen geldig t/m 31 mei 2021

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 315
• Werkgebied tot 1500 m2

• Max. helling 40%

• Connect@Home

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 305

De nieuwste Automower® met vier wielen, voor de compactere tuin. 

Met de meest geavanceerde technologie. Ook geschikt voor de 

complexere compacte tuin tot 600 m2.

• Werkgebied tot 600 m2

• Max. helling 40%

• Connect@Home

Kijk op www.youtube.com/
husqvarnanederland
voor ervaringen van tevreden 
Automower® eigenaren.

POPULAIRSTE 
ROBOTMAAIER
VAN 2020!

AL MEER DAN 
25 JAAR ERVARING 

MET HUSQVARNA 
AUTOMOWER®!

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 450X
• Werkgebied tot 5000 m2

• Max. helling 45%

• Automower ®Connect

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 430X
• Werkgebied tot 3200 m2

• Max. helling 45%

Automower®Connect 

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 435X AWD

Werkgebied tot 3500 m2 •

Max. helling 70% •

Automower ®Connect •

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 420

Werkgebied tot 2200 m2 •

Max. helling 45% •

Connect@Home •
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van € 6.898
VOOR 

€ 6.499

INCL. 103 CM 
COMBI-MAAIDEK

Incl 94 cm 
combi-maaidek voor

€ 3.499

RIDER 112C5

€ 2.999

Slechts

€ 3.999

RIDER 112C5

€ 2.999

RIDER 112C

€ 3.299

NIEUW! 
ACTIEMODEL!

INCL. QC250 EN BLi30

€ 699

VOOR

€ 819

INCL. QC250 & BLI30

NIEUW! 
ACTIEMODEL!

INCL. QC250 EN BL

€ 699
INCL. QC250 EN BLi30

€ 699
INCL. QC250 EN BL

€ 699

LC 137i 
TIJDELIJK AL VANAF

€ 299
LC 137i INCL. BLi20, QC80 EN 115iL

NIEUW

€ 499

DE BESTE
ZITMAAIERS
TER WERELD!

HUSQVARNA 
RIDER 214C

HUSQVARNA 
RIDER 213C

• Briggs & Stratton 6.7 kW @ 3000 tpm

• Briggs & Stratton Intek Motor

• Turn-key start

• Mulchen / achteruitworp

• Automatische mesinschakeling

• Hele jaar door inzetbaar

• Inclusief combi-maaidek 94 cm

• Briggs & Stratton 9.7 kW @ 2900 tpm

•  Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM motor

• Hydrostatische AWD

• Mulchen / achteruitworp

• Automatische mesinschakeling

• Inclusief combi-maaidek 103 cm

 NIEUW!

HELE JAAR DOOR INZETBAAR

HELE JAAR DOOR INZETBAAR HELE JAAR DOOR INZETBAAR

BEST SELLER
HUSQVARNA 
RIDER 216T AWD

•  Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,8 kW @ 3000 tpm

• Automatische mesinschakeling

• Hele jaar door inzetbaar

•  Handgeschakeld (R 112C5) / hydrostatisch (R 112C)

• Inclusief combi-maaidek 85 cm

HELE JAAR DOOR INZETBAAR

BEST SELLER
HUSQVARNA 
RIDER 112C5/112C

• Husqvarna 8.4 kW @ 3000 t/pm

• Automatische mesinschakeling

• Hele jaar door inzetbaar

• Mulchen / Achteruitworp

• Inclusief combi-maaidek 94 cm

                 HUSQVARNA 
ACCU GAZONMAAIER 
LC 137i/ 115iL KIT
Kit bestaande uit LC 137i accu grasmaaier
en 115iL accu grastrimmer. Lichtgewicht 
en eenvoudig te gebruiken producten die 
geschikt zijn voor elke kleine of middelgrote 
tuin. Kit bevat batterij en lader.

• Duw

• Maaibreedte 37.5 cm

• Maaihoogte 25-75 mm

HUSQVARNA
ACCU GAZONMAAIER LC 247iX
Accu-maaier ontworpen voor effi ciënt maaien met een minimum aan onderhoud. 
Dubbele accuvakken voor intergrale BLi accu’s bieden een extra lange bedrijfstijd.

• Opvang / achteruitworp 

• Maaibreedte 47 cm 

• Maaihoogte 25 - 75 mm 

• Duw

HUSQVARNA
ACCU GAZONMAAIER LC 141iV

Intuïtieve zorgeloze-accu maaier voor de middelgrote tuin. 
Compatibel met alle Husqvarna BLi-batterijen.

• Opvang / achteruitworp

• Maaibreedte 41 cm

• Maaihoogte 25 - 75 mm

•  Zelfrijdend, variabele snelheid

HUSQVARNA
ACCU GAZONMAAIER LC 353iVX
Intuïtieve zorgeloze-accu maaier voor de middelgrote tuin. 
Compatibel met alle Husqvarna BLi-batterijen.

• Opvangen/ achteruitworp

• Maaibreedte 53 cm

• Maaihoogte 20-75 mm

• Zelfrijdend, variabele snelheid

 NIEUW  HUSQVARNA
ACCU GAZONMAAIER LC 347iVX
Een zelfrijdende accu-maaier met digitale snelheidsregeling, ontworpen om
comfortabel en effi ciënt te maaien met minimaal onderhoud. Dubbele accuvakken
                   voor integrale BLi accu’s bieden een lange bedrijfstijd.

• Opvang / achteruitworp

• Maaibreedte 47 cm

• Maaihoogte 25 - 75 mm

•  Zelfrijdend, variabele 

snelheid

(EXCL. LADER & ACCU)

VOOR € 599

(EXCL. LADER EN ACCU)

VOOR € 749

PRIJSDOORBRAAK 
MAAIEN OP ACCU!
Handig! Uw duwmaaier gebruikt nu 
ook dezelfde Husqvarna accu als 
bijvoorbeeld uw Husqvarna accutrimmer 
of accuzaagmachine. Eén oplossing 
voor alle klussen in de tuin!

 NIEUW

 PRIJSDOORBRAAK

LC 137i 
TIJDELIJK AL VANAF

€ 299
LC 137i INCL. BLi20, QC80 EN 115iL

NIEUW

€ 499

ACCU GAZONMAAIER 

Kit bestaande uit LC 137i accu grasmaaier
en 115iL accu grastrimmer. Lichtgewicht 
en eenvoudig te gebruiken producten die 
geschikt zijn voor elke kleine of middelgrote 

+

ONGEKEND 
VOORDEEL!
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10 
ACCESSOIRES 
LEVERBAAR!

967 91 54-02 
EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 349
967 09 88-01

EXCL. LADER EN ACCU 

€ 229
967 09 88-02, INCL. QC80 EN BLI10

€ 349
€ 229

967 09 88-02, INCL. QC80 EN BLI10

€ 349

ACCESSOIRES 
LEVERBAAR!

EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 349

HUSQVARNA 
KETTINGZAAG 330 i
• Zaagbladlengte 25 - 35 cm

• 2,7 kg excl. accu

• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 
KETTINGZAAG 120i
• Zaagbladlengte 30 cm

• 2,9 kg excl. accu

•  savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 
TRIMMER 315 iC
• 2,85 kg excl. accu

• 33 cm maaidiameter

• Verstelbaar stuur

• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 
BLADBLAZER 120 iB
• 10 N

• 83 dB(A)

• 10,3 m³ / min

• 46 m/s

• 2 kg excl. accu

HUSQVARNA 
TRIMMER 325iLK
• 3,8 kg excl. accu

• 42 cm maaidiameter

• Verstelbare handgreep

• savE™ voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 
VERTICUTEERMACHINE 
S138i
• Opvang / achteruitworp

• Werkbreedte 37,5 cm

• Werkdiepte -8 mm tot +5 mm

• Duw

HUSQVARNA
KETTINGZAAG 340 i
• Zaagbladlengte 30 - 40 cm

• 2,8 kg excl. accu

• savE™ voor maximale bedrijfstijd

BLAZER HULPSTUK 
BA101

STOKZAAG HULPSTUK 
PAX1100

VEGER 
BR 600-2 (INCL. STEEL)

HUSQVARNA
HEGGENSCHAAR 115 IHD45
• 3,2 kg excl. accu

• 3000 knipbew. / min

• Knipbalk 45 cm

•  savE™ voor maximale bedrijfstijd

EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 449

EXCL. LADER EN ACCU

€ 299
EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 199,99

325 ILK

€ 449
EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 349

INCL. QC80 EN BLI20

€ 449
EXCL. ACCU EN OPLADER

€ 299
INCL. BLI20 EN QC80

€ 299

INCL. HK4 ZAAG + 
BLI10 QC80 (KIT) E 389

€ 299

ILK (LOSSE MOTOR UNIT)

€ 349
INCL. QC80 EN BLI20

€ 549

EXCL. LADER EN ACCU 

€ 199

HUSQVARNA
ACCU BLi10
• 36V

• 2,0 Ah

HUSQVARNA
ACCU BLi20
• 36V

• 4,0 Ah 

 NIEUW  HUSQVARNA
120ITK4 HEGGENSCHAAR

HUSQVARNA
ACCU BLi30
• 36V

• 9,5 Ah

€ 279

€ 99,99 € 179,99

EXCL. ACCU EN OPLADER 

€ 499
INCL. QC80 EN BLI10 

€ 299

300 SERIE ACCU
TOPKWALITEIT, 
VOOR ALLE 
VOORKOMENDE 
TUINWERKZAAMHEDEN 
OP HET GROTERE 
PRIVÉPERCEEL

100 SERIE ACCU
PRAKTISCH, 
VOOR ALLE 
VOORKOMENDE 
TUINKLUSSEN 
ROND HET HUIS

BIJ AANKOOP VAN UW 
2e ACCU MACHINE

BLi20 50% 
KORTING

BIJ AANKOOP VAN UW 
2e ACCU MACHINE

BLi20 50% 
KORTING

50% 
KORTING

50% 
KORTING

HUSQVARNA 
BLADBLAZER 320iB
•  13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 

• 2,4 kg excl. accu

• Cruise control

• Boost mode voor maximale bedrijfstijd

HUSQVARNA 
TRIMMER 115iL
•  3,4 kg excl. accu 

•  33 cm maaidiameter

•  Telescopische steel

•  Verstelbaar stuur

•  savE™ voor maximale 

bedrijfstijd

+ +

+
+

50% 

++

MOGELIJKE ACCESSOIRES VOOR 325ILK:

20 21



VAN € 299

VOOR
€ 249

€ 599

VAN € 299

VOOR
€ 249

BIJ AANKOOP VAN EEN HUSQVARNA BOSMAAIER 
5 L HUSQVARNA XP POWER 2 GRATIS

BIJ AANKOOP VAN EEN HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 
5 L HUSQVARNA XP POWER 2 GRATIS

€ 599

€ 249

€ 649

€ 599

RX/RXT ACCESSOIRE-
VOORDEEL!
GEEN € 67,97
MAAR € 29,95

• Trimmerlijn CoreCut
• Gehoorbeschermer
• Handschoenen

• Veiligheidsbril Clear X
• Gehoorbeschermer
• Handschoenen

HUSQVARNA
TRIMMER 129C
Lichtgewicht trimmer met gebogen steel. 
Inclusief Tap-n-Go trimmerkop. 

• 27,6 cm³

• 0.85 kW

• 4,49 kg

•  Smart Start® en 

Auto return stopknop

HUSQVARNA
BOSMAAIER 129R
• 27,6 cm³

• 0,85 kW

• 5,4 kg

•  Smart Start® en 

Auto return stopknop

HUSQVARNA
BOSMAAIER 535 RXT
• 34,6 cm³

• 1,6 kW

• 6,7 kg

•  Smart Start® en 

Auto return stopknop

BETROUWBARE 
X-TORQ®-MOTOR
VOOR SNEL, VEILIG WERK
HUSQVARNA 
BOSMAAIER 135 R
• 34,6 cm³

• 1,4 kW

• 6,8 kg

• Trimmerkop T35

• Combi Guard 535LS

HUSQVARNA
BOSMAAIER 128R
Zolang de voorraad strekt bij de dealer.

• 28 cm³

• 0,7 kW

• 5 kg

•  Smart Start® en 

Auto return stopknop

HUSQVARNA
BOSMAAIER 543 RS
Kracht voor hobby prijs. 

• 40,1 cm³

• 1.5 kW

• 7,4 kg

•  Smart Start® en 

Auto return stopknop

€ 279

€ 749

VAN € 399

VOOR € 349

INCL. BALANCE XT 

€ 899

HUSQVARNA
HEGGENSCHAAR 122HD60
• 21,7 cm3

• 0.6 kW

• Meslengte 59 cm

• 4,9 kg

• Smart Start®

• Auto return stopschakelaar

• Geluidsarme motor

•  LowVib®

HUSQVARNA
HEGGENSCHAAR 522HDR60X
• 21.7 cm³

• 0.6 kW

• 0.8 pk

• Meslengte 60 cm

• Dubbelsnijdend

• 5.0 kg

• Auto return stop knop

• Intuïtieve choke

VAN € 399

VOOR € 369 € 699
€ 849

EEN HUSQVARNA HEGGENSCHAAR LEVERT LANGDURIG EN PROBLEEMLOOS UITSTEKENDE PRESTATIES

HUSQVARNA
HEGGENSCHAAR 525HE3

• 25,4 cm3

• 1 kW

• Meslengte 60 cm

• 5,9 kg

• Auto return stopschakelaar

• X-Torq® motor

• Smart Start®

RS ACCESSOIRE-
VOORDEEL!
GEEN € 61,79
MAAR € 29,95

 NIEUW  HUSQVARNA 
HOGEDRUKREINIGER
PW 490
• Max. druk 190 bar

• Waterstroom 570-650 l/h

• Vermogen 3300 W

• Slanglengte 15 m

 NIEUW  HUSQVARNA 
HOGEDRUKREINIGER 
PW 480
• Max. druk 180 bar

• Waterstroom 540-610 l/h

• Vermogen 2900 W

• Slanglengte 13 m

HUSQVARNA KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 
HOGEDRUKREINIGERS 
VOOR ELKE KLUS

HUSQVARNA
PW 125

HUSQVARNA
PW 235 / PW 235R

HUSQVARNA
PW 345C / 

PW 350 / PW 360

MAXIMALE DRUK 125 bar 135 bar 145 / 150 / 160 bar

WATERSTROOM 320-460 l/u 350-520 l/u
420-550 / 420x-500 / 

410-500 l/u

VERMOGEN 1500W 1800W 2400W / 2100W / 2300W

SLANGLENGTE 7 meter 8 meter 8 / 9 / 10 meter

PRIJS € 149,99 VANAF € 199,99 VANAF € 299

Voor alle schoonmaakklussen rondom het huis en in de tuin bezit 
de eigen reinigingsvloeistof van de natuur ongekende krachten. 
Met vers water moeten we altijd zuinig zijn en de Husqvarna 
hogedrukreiniger verbruikt ongeveer 80% minder water voor 
een klus in vergelijking met een normale slang.

AUTOREINGER EN WAX T.W.V. € 15,50 GRATIS BIJ DE 2, 3 EN 400 SERIE

HUSQVARNA 
KETTINGZAAG 120 MARK II
• 38.2 cm³

• 1.5 kW

• Zaagbladlengte 36 cm

• 4.85 kg

• Air Injection™

• X-Torq®

•  Gecombineerde 

choke / stopknop

• LowVib®

€ 199

HUSQVARNA 
KETTINGZAAG 455 RANCHER CLASSIC
• 55,5 cm³

• 2.4 kW

• Zaagbladlengte 45 cm

• 5,9 kg

• Air Injection™

• X-Torq®

• AutoTune™ en LowVib

€ 719
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Nu verkrijgbaar bij 
M. den Bleker en Zn. BV

5
JAAR

GARANTIE

EC25
BATTERIJ-APPARAAT

Dit topmodel uit de reeks is voorzien van een dag-nacht automaat. 
Hiermee wordt een hoge energie besparing gerealiseerd, waardoor u 
langer met uw batterij doet. Het is geschikt voor alle diersoorten 
en typen afrasteringen. 

Geschikt voor alle 9 en 12 Volt batterijen. Tevens te voeden met 
12 Volt accu’s. Werkt ook op het lichtnet door middel van een 
netstroomadapter van 9 of 12 Volt gelijkstroom. 

Met een topspanning van 9.900 Volt, een belaste spanning bij 500 
Ohm van 2.500 Volt en een laadenergie van 0,35 Joule is dit een sterk 
batterijapparaat. Toch is het verbruik niet meer dan 35mA. 

+ GRATIS BATTERIJ t.w.v. € 48,95 254,95
NU

+ BATTERIJ

154,95
NU

+ BATTERIJ

HB15
BATTERIJ-APPARAAT

199,95
NU

+ BATTERIJ

EC20
BATTERIJ-APPARAAT

Vraag ook naar de nieuwe 
catalogus met het volledige 
KOLTEC assortiment:

www.koltec.eu

20
21C ATA L O G U S

E L E K T R I S C H E 
A F R A S T E R I N G 
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Douglas hout
Douglas en Larix houtsoorten komen voornamelijk uit Noordwest Europa en zijn uitstekend geschikt om te verwerken in 
bijvoorbeeld pergola’s, veranda’s, overkappingen en overig Douglas tuinhout.
Douglas en Larix zijn zachte houtsoorten die in het Nederlandse klimaat onbehandeld enkele jaren meegaan. Deze hout-
soorten zijn van zichzelf vettig en hebben een warme rood, roze tekening. Het nadeel is dat ze onder invloed van wind, zon en 
regen extreem snel verkleuren waardoor de warme uitstraling verloren gaat. U kunt dit voorkomen door ze te behandelen met 
Tenco Douglas beits transparant. Tenco Douglas beits transparant accentueert de houtnerf. Tenco Douglas beits dekkend 
wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van Douglas hout.

DOUGLAS BEITS

Blank

Lariks

Antraciet

Zwart

IJswit

Oud grijs

Nieuw

Nieuw

1000 ml  € 17,50     2500 ml  € 38,95

Voor onderhoud van bangkirai en hardhout in de tuin

Tenco bangkirai olie
Blank

Tenco bangkirai olie
Dark Teak

Tenco bangkirai olie
Antraciet

Voor nieuw bangkirai Voor vergrijsd bangkirai Voor al het hardhout

OOK GESCHIKT VOOR LARIKSHOUT

van  € 33,95     

voor € 29,95



De geluidsmuur voor de particuliere klant !
Eindelijk een oplossing voor wie gebukt gaat onder 
geluidsoverlast van lawaaierige buren, een nabij-
gelegen weg of spoorweg.

De oplossing voor de professionele klant!
Compressoren of airco installaties, warmte pompen, 
een loskade, carwash, parkeer plaatsen, rokerszone, 
speeltuin,... 
Allemaal mogelijke bronnen van geluidsoverlast, 
waarvoor wij diverse oplossingen kunnen aan-
bieden. Doeltreffend en betaalbaar!

Doeltreffend

Wapen u tegen geluidsoverlast !

Esthetisch

Een mooi residentieel tuinpaneel, zonder 
industriële look!

Betaalbaar

Veel goedkoper dan industriële oplossingen ! 

Voor een stillere tuin!
SonoWall geluidsmuur
Vermindert het geluid met 50%!

De geluidsmuur voor de particuliere klant !
Eindelijk een oplossing voor wie gebukt gaat onder 
geluidsoverlast van lawaaierige buren, een nabij-

De oplossing voor de professionele klant!
Compressoren of airco installaties, warmte pompen, 
een loskade, carwash, parkeer plaatsen, rokerszone, 

Allemaal mogelijke bronnen van geluidsoverlast, 
waarvoor wij diverse oplossingen kunnen aan-

Veel goedkoper dan industriële oplossingen ! 

Bewezen doeltreffendheid met een vermindering van 8 tot 10 dB! Een vermindering met 
10 dB  komt overeen met het ervaren van de helft minder geluid.

De Sonowall geluidsmuren zijn gemakkelijk te installeren
De  panelen worden op elkaar geplaatst, om de gewenste hoogte te bereiken. 
De panelen zijn 183cm lang en de hoogte is 100cmof 120cm of 150cm.
In de lengte zijn de panelen eenvoudig in te korten en  verschillende hoogtes  kunnen 
worden gerealiseerd.
De tussen-, hoek- en eindpalen zijn er in 3 lengtes, bijpassend bij de gekozen hoogte. 
De panelen kunnen netjes met afdeklatten worden afgewerkt

Duurzame kwaliteit
-  Akoestische kern wordt gemaakt van 92 % gerecycled materiaal. Dit polyurethaan 

is bestand tegen rot en is duurzaam. 
-  Het naaldhout is afkomstig uit Noord Europa, FSC gecerti� ceerd 

en wordt onder druk geïmpregneerd in klasse 3 voor de 
panelen en klasse 4 voor de palen.



Maaibreedte: 46 cm

Aanbevolen gazonopp.: 700 m2/u

Inhoud opvangzak: 60 liter

Motor: Cub Cadet 35 OHV, 
trekkoord

Motorinhoud: 79 cm³

Aandrijving: Achterwielaandrijving

Maaihoogte-instelling: 6 standen/centraal

Modelnummer: 12A-TQMG603

EAN:

Prijs: van € 529,00    voor € 399,95

LM1 AR46  LM2 DR46s
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  60 liter

 Motor:  Cub Cadet 55 OHV, 
Trekkoord/AutoChoke

 Motorinhoud:  159 cm3

 Aandrijving:  Achterwielaandrijving

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12BBTQKC603

EAN:

 Prijs: van € 599,00    voor € 479,00

 LM3 DR53es
 Maaibreedte:  53 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  950 m2/u

 Inhoud opvangzak:  70 liter

 Motor:  Cub Cadet 55 OHV ES, 
Elektrische start

 Motorinhoud:  159 cm3

 Aandrijving:  Achterwielaandrijving

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12BCPVS7603

EAN:

 Prijs: van € 769,00    voor € 599,00

SINCE 1961

GEBOUWD MET ONDERDELEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT 
VAN LOKALE EN WERELDWIJDE HERKOMST.

CUB CADET:  
ONTWIKKELD IN AMERIKA SINDS 1961

Cub Cadet-producten worden zorgvuldig ontworpen. Daarbij stellen we de mensen centraal die van ons afh ankelijk zijn, thuis 
of op het werk. En we vertellen alti jd met trots dat we deze producten in Amerika al sinds 1961 bouwen. Tegenwoordig

bouwen we in Ohio, Kentucky, Tennessee en Mississippi aan onze producten, workforce en lokale gemeenschappen.
Elke producti efabriek staat synoniem aan de mentaliteit van Cub Cadet: hard werken, betrokkenheid en een passie voor

kwaliteit. U kunt er dus zeker van zijn dat uw Cub Cadet PRO Z-product met Amerikaanse precisie is ontwikkeld en gebouwd.

MAAI IN UW EIGEN TEMPO
Onze LM-modellen met variabele rijaandrijving zijn voorzien van een intuïti ef duwbeugelsysteem 
waardoor de maaier zich aanpast aan uw looptempo. Pak simpelweg de handgreep met beide handen 
vast en begin te lopen. De handgreep kantelt automati sch naar voren en de maaier gaat aan de slag. 
Hoe sneller u loopt, hoe meer de handgreep naar voren kantelt en hoe hoger de snelheid van de maaier. 
Zodra u stopt, kantelt de handgreep naar achteren en stopt de maaier automati sch. U ervaart hoe 
comfortabel en gemakkelijk grasmaaien kan zijn! 

 XM1 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Cub Cadet 55 OHV, 
trekkoord

 Motorinhoud:  159 cm3

 Aandrijving:  Eén snelheid

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12A-YAKC603

EAN:

 Prijs: € 899,00

 XM2 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12AQYADQ603

EAN:

 Prijs:  € 1049,00

 XM2 DR46s
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  MySpeed EVO

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12ABYADQ603

EAN:

 Prijs: € 1099,00

 XM3 ER53
 Maaibreedte:  53 cm

 Aanbevolen gazonopp.: 950 m2/u 

 Inhoud opvangzak:  80 liter

 Motor:  Kawasaki FJ 180 V KAI, 
trekkoord

 Motorinhoud:  179 cm3

 Aandrijving:  Variable drive

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12AQZBK2603

EAN:

 Prijs: van € 1599,00 voor € 1450,00

 XM2 ER53e
 Maaibreedte:  53 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  950 m2/u

 Inhoud opvangzak:  75 liter

 Motor:  Cub Cadet 65 OHV ES, 
elektrische start

 Motorinhoud:  196 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer:  12ARZA9A603

EAN:

 Prijs: van € 1349,00 voor € 1199,00

G
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ZERO-TURNS

Als pionier van de ‘Zero-Turn’ technologie biedt Cub Cadet het sterkste assorti ment ‘Zero-Turn’ zitmaaiers. 
Dankzij de toonaangevende 360°-draaitechnologie maait u probleemloos rond alle hindernissen. 
Maaien was nog nooit zo comfortabel en effi  ciënt! Onze modellen met vierwiel-besturing en conventi oneel 
stuurwiel bieden nog meer stabiliteit en gebruiksgemak, zodat u nog meer ti jd wint.

 LR2 ES76
 Maaibreedte:  76 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel 115 liter

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 
30 Ah / 1500 Wh

Uitgang Watts:  1000 Watt 

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer:  33AA27JD603

EAN:

 Prijs: van € 5499,00  voor € 4799,00

 XT2 ES107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel - l

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 
3000 Wh, –

 Motorinhoud:  1000 Watt cm3

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  33ABA7CS603

EAN:

 Prijs: van € 8249,00  voor € 7199,00

 XZ2 107i
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  10.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV EFI-motor, 
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat

 Maaihoogte-instelling:  8 standen

 Modelnummer:  17AWCBYS603

EAN:

 Prijs: van € 5199,00  voor € 3999,00

 XZ5 L127- ULTIMA
 Maaibreedte:  127 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  11.500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  230 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki OHV, 
V-Twin 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat

 Maaihoogte-instelling:  15 standen

 Modelnummer:  17AIEACZ603

EAN:

 Prijs: van € 5999,00  voor € 4999,00

 XZ3 122
 Maaibreedte:  122 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  11.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  300 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki OHV, 
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat

 Maaihoogte-instelling:  15 standen

 Modelnummer:  17BIDGHB603

EAN:

 Prijs: van € 8399,00  voor € 6599,00

  XZ7 L122 - ULTIMA
 Maaibreedte:  122 cm

Aanbevolen gazonopp.:  11.000 m2/h

 Inhoud opvangzak:  Optional 380 l

 Motor:  Kawasaki, 
V-TWIN dual cylinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat

 Maaihoogte-instelling:  16 standen

 Modelnummer:  47AIAAA6603

EAN:

 Prijs: € 9249,00

NIEUWNIEUW

'!0A84CD-jbgiaf!

 LT1 NS96
 Maaibreedte:  96 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  4.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Transmatic

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer:  13AB76DF603

 EAN:

 Prijs: van € 1899,00  voor € 1549,00

 XT1 OR95
 Maaibreedte:  95 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  5.500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  320 liter

 Motor:  Cub Cadet

 Motorinhoud:  547 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13C8A1CB603

EAN:

 Prijs: van € 3799,00  voor € 2999,00

 LT2 NR92
 Maaibreedte:  92 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  240 liter

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Hand-hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer:  13AB71DE603

 EAN:

 Prijs: van € 2599,00  voor € 2049,00

 XT2 PS117
 Maaibreedte:  117 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  9.000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter  optioneel

 Motor:  Kawasaki,
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  603 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13AGA1CT603

EAN:

 Prijs: van € 4799,00  voor € 3699,00

 XT1 OS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8.000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter  optioneel

 Motor:  Cub Cadet

 Motorinhoud:  547 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13B8A1CS603

EAN:

 Prijs: van € 3699,00  voor € 2999,00

 XT2 QR106
 Maaibreedte:  106 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  320 liter

 Motor:  Kawasaki, 
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13CFA1CR603

EAN:

 Prijs: van € 5199,00  voor € 3999,00

KRACHTIG MAAIEN MET RESPECT VOOR HET MILIEU

Met de MINI-RIDER LR2 ES76 wordt het MINI-RIDER segment een compleet nieuwe ervaring. Dit gloednieu-
we model maakt gebruik van sterke elektrische motoren en wordt aangedreven door een 56V Li-ion Batt erij. 
Zijn grote maaiwijdte van 76 cm gecombineerd met een maaiti jd van 60 minuten maken het maaien van gro-
te tuinen als een wandeling in het park. De MINI-RIDER LR ES76 heeft  een garanti eperiode van 3 jaar op zowel 
de machine, als ook de batt erij.



Wij leveren een complete 
bedrijfskledinglijn in 
diverse kleuren

WOORDZOEKER

Drukwerk van uw bedrijfslogo wordt 
door ons in eigen huis verzorgd.

1 X HOOFDPRIJS 
(luchtballonvaart) wordt verloot 
onder de eerste 200 inzendingen.

Onder de andere inzendingen 
worden verloot:
•  2 x cadeaubon den Bleker 

t.w.v. € 50,-
•  4 x cadeaubon den Bleker 

t.w.v. € 25,-

(cadeaubon in alle vestigingen 
te besteden)

naam:

adres:

Oplossing mailen voor 30 juni 2021 
naar info@mdenbleker.nl

L A T T E N B A N K W T K IJ M
L R U P U R E D R O B E N E W
E A H G O O B N E Z O R I R E
K B K B N M H E I D F R E V D
N A O K A I P D W U P A B A A
S T L S E B V U R U T S E N P
L T B R A N D I E A T T S P S
E K I L U A I H L E H E C E A
I L K E H U G L K B U G H R N
T E Q C B I H K O L I E E G R
N P S U T E E C R P E L R O A
E Z E P A R T N S E M S M L H
V E R A N D A O P P M A E A L
E Z G L A S L A N T A A R N I
E G A A Z G N I T T E K H T R

www.puzzelpro.nl©

L A T T E N B A N K W T K IJ M
L R U P U R E D R O B E N E W
E A H G O O B N E Z O R I R E
K B K B N M H E I D F R E V D
N A O K A I P D W U P A B A A
S T L S E B V U R U T S E N P
L T B R A N D I E A T T S P S
E K I L U A I H L E H E C E A
I L K E H U G L K B U G H R N
T E Q C B I H K O L I E E G R
N P S U T E E C R P E L R O A
E Z E P A R T N S E M S M L H
V E R A N D A O P P M A E A L
E Z G L A S L A N T A A R N I
E G A A Z G N I T T E K H T R

www.puzzelpro.nl©

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verborgen. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BALKEN
BEITS
BETON
BLOKHUT
BORDER
GAAS
GLASLANTAARN
HAMER
HARDHOUT

HARK
HARNAS
KAPSCHUUR
KETTINGZAAG
KLEP
KNIEBESCHERMER
LAKKEN
LATTENBANK
LIVING

OLIE
PERGOLA
POMP
QUAD
RABAT
ROBOT
ROZENBOOG
SCHADUWDOEK
SPADE

STEKKER
TERRASTEGELS
TRAMPOLINE
TRAPEZE
TUIN
VENTIEL
VERANDA
VERF
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Uw partner voor een schoner huis

Reinigt zichzelf na het stofzuigen
Zorgt voor schoonmaken van begin tot eind: maakt zichzelf leeg in een wegwerpzak met ruimte voor 
30 opvangbakken vuil, stof en haar, zodat u zich wekenlang niet om stofzuigen hoeft te bekommeren. 
De afgesloten zak vangt stof op, zodat het niet in de lucht kan ontsnappen. 

iRobot® Roomba® s9+
Met Wi-Fi®-verbonden robotstofzuiger met automatische vuilafvoer

Wij zijn officieel dealer van Groen Dak Compleet!
Het aanleggen van een groen dak is dé manier om jouw huis duurzamer te maken. 
Het is dan ook een goede keuze voor iedereen die graag economisch-, ecologisch-, 
en maatschappelijk bewust is. Niet alleen is het een mooi gezicht, maar een groen 
dak heeft ook allerlei praktische voordelen. 

Subsidie op uw groendak
De aanleg van groene daken wordt door steeds meer gemeenten gestimuleerd en 
er komt steeds meer subsidie voor vrij. Wil je weten of uw gemeente ook subsidie 
geeft op het plaatsen van een groendak? Neem contact op met Den Bleker 
Tuinmaterialen.

Is mijn dak geschikt voor een groendak?
Bijna elk dak is geschikt voor de toepassing van een groen dak. Woningen met een 
plat of hellend dak, schuren, carports, garages of tuinhuisjes, voor elke type dak 
hebben wij de juiste producten beschikbaar. Of jouw dak het aankan kun je het 
beste checken bij jouw architect, constructeur of bij de gemeente, maar wij helpen 
jou ook graag verder op weg! 

Ja ik wil een groen dak!
Wat fijn om te horen dat ook u gaat voor een groen dak en daarmee bijdraagt aan 
de biodiversiteit! Gaat je jouw groene dak zelf aanleggen? Kom eens langs of bel 
ons op, dan hebben we het erover! 

Bodegraven
Zuidzijde 54,
2411 RT, 
Bodegraven

Contact
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Website:

0172 - 61 24 53
bodegraven@dbhout.nl
www.dbtuinmaterialen.nl

Nieuwkoop
Bernhardlaan 54-56,
2421 CE, 
Nieuwkoop

Ter Aar
Korteraarseweg 150-152,
2461 GP, 
Ter Aar

Duurzamer dak
Dakbedekking kan tot 25 
jaar langer meegaan.

Positief effect zonnepanelen
Een groen dak levert een 
beter rendement.

Positieve bijdrage biodiversiteit
Sedumplantjes trekken 
insecten en bijen aan.

Waterretentie
Water wordt vastgehouden 
voor een langzamere afvoer.

Brandvertragend
Een sedumdak werkt
brandvertragend.

Wij zijn officieel dealer van Groen Dak Compleet!
Het aanleggen van een groen dak is dé manier om jouw huis duurzamer te maken. 
Het is dan ook een goede keuze voor iedereen die graag economisch-, ecologisch-, 
en maatschappelijk bewust is. Niet alleen is het een mooi gezicht, maar een groen 
dak heeft ook allerlei praktische voordelen. 

Subsidie op uw groendak
De aanleg van groene daken wordt door steeds meer gemeenten gestimuleerd en 
er komt steeds meer subsidie voor vrij. Wil je weten of uw gemeente ook subsidie 
geeft op het plaatsen van een groendak? Neem contact op met Den Bleker 
Tuinmaterialen.

Is mijn dak geschikt voor een groendak?
Bijna elk dak is geschikt voor de toepassing van een groen dak. Woningen met een 
plat of hellend dak, schuren, carports, garages of tuinhuisjes, voor elke type dak 
hebben wij de juiste producten beschikbaar. Of jouw dak het aankan kun je het 
beste checken bij jouw architect, constructeur of bij de gemeente, maar wij helpen 
jou ook graag verder op weg! 

Ja ik wil een groen dak!
Wat fijn om te horen dat ook u gaat voor een groen dak en daarmee bijdraagt aan 
de biodiversiteit! Gaat je jouw groene dak zelf aanleggen? Kom eens langs of bel 
ons op, dan hebben we het erover! 

Bodegraven
Zuidzijde 54,
2411 RT, 
Bodegraven

Contact
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Website:

0172 - 61 24 53
bodegraven@dbhout.nl
www.dbtuinmaterialen.nl

Nieuwkoop
Bernhardlaan 54-56,
2421 CE, 
Nieuwkoop

Ter Aar
Korteraarseweg 150-152,
2461 GP, 
Ter Aar

Duurzamer dak
Dakbedekking kan tot 25 
jaar langer meegaan.

Positief effect zonnepanelen
Een groen dak levert een 
beter rendement.

Positieve bijdrage biodiversiteit
Sedumplantjes trekken 
insecten en bijen aan.

Waterretentie
Water wordt vastgehouden 
voor een langzamere afvoer.

Brandvertragend
Een sedumdak werkt
brandvertragend.
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Wij zijn officieel dealer van Groen Dak Compleet!
Het aanleggen van een groen dak is dé manier om jouw huis duurzamer te maken. 
Het is dan ook een goede keuze voor iedereen die graag economisch-, ecologisch-, 
en maatschappelijk bewust is. Niet alleen is het een mooi gezicht, maar een groen 
dak heeft ook allerlei praktische voordelen. 

Subsidie op uw groendak
De aanleg van groene daken wordt door steeds meer gemeenten gestimuleerd en 
er komt steeds meer subsidie voor vrij. Wil je weten of uw gemeente ook subsidie 
geeft op het plaatsen van een groendak? Neem contact op met Den Bleker 
Tuinmaterialen.

Is mijn dak geschikt voor een groendak?
Bijna elk dak is geschikt voor de toepassing van een groen dak. Woningen met een 
plat of hellend dak, schuren, carports, garages of tuinhuisjes, voor elke type dak 
hebben wij de juiste producten beschikbaar. Of jouw dak het aankan kun je het 
beste checken bij jouw architect, constructeur of bij de gemeente, maar wij helpen 
jou ook graag verder op weg! 

Ja ik wil een groen dak!
Wat fijn om te horen dat ook u gaat voor een groen dak en daarmee bijdraagt aan 
de biodiversiteit! Gaat je jouw groene dak zelf aanleggen? Kom eens langs of bel 
ons op, dan hebben we het erover! 

Bodegraven
Zuidzijde 54,
2411 RT, 
Bodegraven

Contact
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Website:

0172 - 61 24 53
bodegraven@dbhout.nl
www.dbtuinmaterialen.nl

Nieuwkoop
Bernhardlaan 54-56,
2421 CE, 
Nieuwkoop

Ter Aar
Korteraarseweg 150-152,
2461 GP, 
Ter Aar

Duurzamer dak
Dakbedekking kan tot 25 
jaar langer meegaan.

Positief effect zonnepanelen
Een groen dak levert een 
beter rendement.

Positieve bijdrage biodiversiteit
Sedumplantjes trekken 
insecten en bijen aan.

Waterretentie
Water wordt vastgehouden 
voor een langzamere afvoer.

Brandvertragend
Een sedumdak werkt
brandvertragend.

Wij zijn officieel dealer van Groen Dak Compleet!
Het aanleggen van een groen dak is dé manier om jouw huis duurzamer te maken. 
Het is dan ook een goede keuze voor iedereen die graag economisch-, ecologisch- 
en maatschappelijk bewust is. Niet alleen is het een mooi gezicht, maar een groen 
dak heeft ook allerlei praktische voordelen. 

Subsidie op uw groen dak
De aanleg van groene daken wordt door steeds meer gemeenten gestimuleerd en 
er komt steeds meer subsidie voor vrij. Wil je weten of jouw gemeente ook subsidie 
geeft op het plaatsen van een groendak? Neem contact op met Den Bleker  
Tuinmaterialen.

Is mijn dak geschikt voor een groen dak?
Bijna elk dak is geschikt voor de toepassing van een groen dak. Woningen met een 
plat of hellend dak, schuren, carports, garages of tuinhuisjes, voor elk type dak  
hebben wij de juiste producten beschikbaar. Of jouw dak het aankan kun je het  
beste checken bij jouw architect, constructeur of bij de gemeente, maar wij helpen 
jou ook graag verder op weg! 

Ja ik wil een groen dak!
Wat fijn om te horen dat ook jij gaat voor een groen dak en daarmee bijdraagt aan  
de biodiversiteit! Ga je jouw groene dak zelf aanleggen? Kom eens langs of bel  
ons op, dan hebben we het erover!
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200 cm

Jumboscherm 18 planken

15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm A306223

Jumboscherm 18 planken
200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 
15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm W306495

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 
toe te passen.
180x180 cm A306304

Deurframe met 
planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.  
100x180 cm W306759
100x200 cm W306803

Deurframe met 
planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306310

Deurframe met 
planken toog

Toogdeur met Jumbo planken
op stalen verstelbaar deurframe. 
Met uitgefreesd slotgat. 
Rechtsdraaiend. Planken 1,5x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309

max. 160 cm
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Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. 
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is 
uitgevoerd. Incl. bevestiging- 
materialen en handleiding. 
Geschaafd grenen  1011339

Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08176

Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.  
180x180 cm W08116
Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm W08190

Plankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels. 
Geschaafd grenen verticaal. 
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm. 
180x180 cm W08235
15 mm recht. Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm 924406

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 

180x180 cm A306304

W06803 / 
W06804

W06803

W06805

Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm 1011333 
2,2x20x400 cm W40650  
2,2x20x500 cm 1017060   
2,5x25x400 cm W40657
2,5x25x500 cm W46424

Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Douglas 19,3, werkend 17,5 cm.
1,1-2,7x19,3x300 cm 1011334 
1,1-2,7x19,3x400 cm 1017062
1,1-2,7x19,3x500 cm 1017063

Douglas 16,5, werkend 15 cm.
1-2,1x16,5x300 cm W46059 
1-2,1x16,5x400 cm W46035
1-2,1x16,5x500 cm W46038

Zweeds rabat vuren zwart 

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Vuren 19,5, werkend 17,5 cm.
1,1/2,7x19,5x300 cm 1040370 
1,1/2,7x19,5x400 cm 1040373
1,1/2,7x19,5x500 cm 1040376

Hardhout

Douglashout

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,5x14,5x245 cm W14960 
2,5x14,5x305 cm W14962  
2,5x14,5x365 cm W14964  
2,5x14,5x395 cm W14965  
2,5x14,5x425 cm W14966 
2,5x14,5x455 cm W14967 

2,5 cm

14,5 cm

geschaafde zijde 19,5 cm

2,8 cm

fijnbezaagde zijde

Douglas geschaafde/fijnbezaagde 
plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld. 
2,8x19,5x300 cm 1011329 
2,8x19,5x400 cm 1009209  
2,8x19,5x500 cm 1009210  

Groen geïmpregneerd. 
2,8x19,5x300 cm W45840  
2,8x19,5x400 cm W45845  
2,8x19,5x500 cm W45850  

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x19,5x300 cm W50840
2,8x19,5x400 cm W50845
2,8x19,5x500 cm W50850

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W50353
2,8x14,5x400 cm W50354

2,8 cm

14,5 cm
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Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,8x19x245 cm W14970  
2,8x19x305 cm W14971  
2,8x19x365 cm W14972
2,8x19x545 cm W14973

2,8 cm

19 cm
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Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstel-
baar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm W07575
100x180 cm W07550
100x190 cm W07675
120x190 cm W07680

Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen 
verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x200 cm W07540 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op
verstelbaar frame. Links draaiend.
Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + 
sluitwerk.
100x172/179 cm  W07523 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op 
verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
99x179 cm  W07524 

max. 160 cm
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Universeel tuindeurkozijn

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale 
breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. 
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 
Geschaafd naaldhout W08035 

120x190 cm W07680

Plankendeur zwart

Geschaafd naaldhout recht op verstelbaar zwart 
frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W08086

Deurframe met planken verticaal 
zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen ver-
stelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x190 cm W08151

Zwart gespoten!

Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en 
zwart gedompeld.
180x180 cm 1007181 

Zwart gedompeld 19 planks scherm

17 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld.
180x180 cm W08088

Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gespoten W08018 
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gedompeld 1033626NIEUW

Beschikbaar in 
zwart gespoten

Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. 
Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm W08090

Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbe-
handeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42001
Groen geïmpregneerd W42031

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbe-
handeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W4109
Groen geïmpregneerd  W4409

Deuren 100x190 cm

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. 
Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42060 
Groen geïmpregneerd W42061 

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame. 
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42055
Groen geïmpregneerd  W42056

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart verstelbaar 
frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42066

Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. 
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd W06835
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DOUGLAS SHUTTER

SHUTTERS
Douglasvision shutter-element

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel 
worden toegevoegd aan een gesloten wand. 89x224 
cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Onbehandeld 1041224
Groen geïmpregneerd 1041226
kleurloos geïmpregneerd 1041225

Door de 
beweegbare

 houten lamellen 
kunt u spelen met 

de lichtinval!

Hardhouten plankenscherm

17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. 
180x180 cm W14361

Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht 
verticaal. Ook horizontaal te gebruiken.
180x180 cm W14364 

Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met zwart verstelbaar 
stalen frame. Excl. hang + sluitwerk. 
100x180 cm 1041163 

VERNIEUWD

Geschaafde regels douglas

Onbehandeld.
 2,2x4,5x300 cm 
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
(zonder afgeronde hoeken) 1012850  
4,5x4,5x300 cm
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
(zonder afgeronde hoeken) 1009222  
4,5x7x250 cm  1017075 
4,5x7x400 cm   1009297  
4,5x9,5x400 cm 1009223  

Groen geïmpregneerd. 
2,2x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken) W44350 
4,5x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken)  W44359  
 4,5x7x250 cm W44360
 4,5x7x400 cm W44365
4,5x9,5x400 cm  W44370

Geschaafde gordingen douglas

Onbehandeld.
4,5x12x400 cm 1009219  
4,5x14,5x600 cm 1012851  
4,5x16x400 cm 1009220  
4,5x16x500 cm 1009221 
4,5x16x600 cm 1017074 
5,8x19x500 cm   1009225
5,8x19x600 cm   W41073
6,5x14x300 cm W31491
6,5x14x400 cm W31493
6,5x14x500 cm W31486
7x22x500 cm 1017081  
7x22x600 cm 1017083

Groen geïmpregneerd. 
4,5x12x400 cm W44375 
4,5x14,5x600 cm W41086
4,5x16x400 cm W44380
4,5x16x500 cm W44057
4,5x16x600 cm W44079 
5,8x19x500 cm  W44071
5,8x19x600 cm  W44073
6,5x14x300 cm W31492 
6,5x14x400 cm W31494
6,5x14x500 cm W31487
7x22x500 cm W44089  
7x22x600 cm W44095

Voor een langere levensduur dient douglashout 
met grondcontact onder hoge druk groen 

geïmpregneerd (KOMO) te worden. 

Douglas enkel profiel dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W50353
2,8x14,5x400 cm W50354

2,8 cm

14,5 cm
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Geschaafde palen douglas

Onbehandeld.
6,5x6,5x300 cm W31855 
6,5x6,5x400 cm 1009226  
8,5x8,5x300 cm 1011070 
8,5x8,5x400 cm  1009228  
12x12x300 cm   1022413  
12x12x400 cm   1022414  
12x12x500 cm   1022415 
14x14x300 cm   W31868  
14x14x400 cm   W31879  
14x14x500 cm  W31876 

Groen geïmpregneerd.
6,5x6,5x300 cm W45855
6,5x6,5x400 cm   W45860
8,5x8,5x300 cm W45865
8,5x8,5x400 cm W45870
12x12x300 cm  1022419
12x12x400 cm   1022420 
12x12x500 cm   1022421
14x14x300 cm  1022269  
14x14x400 cm  W45879
14x14x500 cm   1022270

Geschaafde palen douglas,
triple verlijmd 

Onbehandeld.
20x20x250 cm 1041088 
20x20x300 cm 1041090
20x20x400 cm 1041092 

Groen geïmpregneerd.
20x20x250 cm 1041089 
20x20x300 cm 1041091 
20x20x400 cm  1041093 

Geschaafde palen douglas 
met inkeping t.b.v. zelfbouw

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een 
tuinverblijf. T.b.v. 14 cm ringbalk. Inclusief gat 
Ø 40 mm in onderzijde paal.
Onbehandeld.
Hoekstaander
14x14x240 cm W46055

Tussenstaander
14x14x240 cm W46054

Ideaal voor 
het maken 

van een 
veranda.

Triple verlijmd

Geschaafde palen douglas,
duplo verlijmd 

Onbehandeld.
14x14x240 cm 1009230 
14x14x300 cm 1009231
14x14x400 cm 1009232 

Groen geïmpregneerd.
14x14x240 cm W31322
14x14x300 cm W31324
14x14x400 cm  W31332

Douglas schoor 

Onbehandeld.
Douglas gebogen schoor 
6x14x77 cm 1016872
Douglas rechte schoor 
4,5x14,5x70 cm 1039024

GESCHAAFD GEDROOGD 
DOUGLAS

Maak uw eigen 
pergola of 

overkapping met 
onze geschaafde 

douglas palen

Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: 
minder kromtrekken, minder kans op scheurvor-
mingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en 
kunnen niet geannuleerd worden. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken. 
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TOPVISION TUINHUIZEN

Uitgevoerd met robuuste 
staanders 12x12 cm en een 
extra hoge onderrand zodat 
u heel eenvoudig een 
zandbak creëert.

DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Uitgevoerd met robuuste 
staanders 12x12 cm en een 
extra hoge onderrand zodat 
u heel eenvoudig een 
zandbak creëert.

DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Douglas speeltoestel Maki

Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. 
Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop 
en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.  
Kleurloos geïmpregneerd  W12679 
Groen geïmpregneerd W12682

Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 
cm. Vloer 24 mm dik. Incl. trap met leuning, 
klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers 
en brandweerpaal. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.
Kleurloos geïmpregneerd W12678 
Groen geïmpregneerd W12680  

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.

Glijbaan blauw (W12629)
zie pagina 100.

Ideaal voor
een grote tuin!

Douglas picknickset 

T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo.
De picknickset bestaat uit: Bankje 
met leuning 100 cm breed, bankje zonder 
leuning 100 cm breed, 
tafeltje 80 cm breed. 
Kleurloos geïmpregneerd W12686 
Groen geïmpregneerd W12690

Schommelaanbouw douglas

Voor douglas speeltoestel. 
(hxbxd) 245x270x270 cm. 
douglas staanders 8,5x8,5 cm. 
(Deze aanbouw is voorzien van 
een hoekverbinding, 2 grondankers 
en 4 schommelhaken.)
Kleurloos geïmpregneerd W12699
Groen geïmpregneerd W12700

Ook los te 
gebruiken!

Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 
cm. Vloer 24 mm dik. Incl. trap met leuning, 
klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers 
en brandweerpaal. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.
Kleurloos geïmpregneerd W12678 
Groen geïmpregneerd W12680  

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.

Onze speeltoestellen 
zijn uitsluitend bestemd 
voor particulier gebruik!

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. 
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Uniek! 
Douglashout kleurloos
geïmpregneerd. Hiermee 
neemt de levensduur t.o.v. 
onbehandeld hout toe en
blijft de kleur het dichtst bij
de originele douglas kleur.
Ideaal voor afwerking met
transparante beitsen/
coating.
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TOPVISION TUINHUIZEN

Tuinhuis Bosuil (3x3 meter) met dubbele deur

1001809 
1001812 
1001815 
1001818

1001710 
1001713 
1001716 
1001719

1005856
1005854
1005854
1005853

Zonder luifel
Met luifel 3 meter
Met luifel 4 meter
Met luifel 5 meter

303x303 cm
593x303 cm
686x303 cm
784x303 cm

353x334 cm
643x334 cm 
736x334 cm 
834x334 cm

Tuinhuis Tapuit Tuinhuis Bosuil Aluminium daktrimFunderingsmaat (bxd) Buitenmaat dak (bxd)

Tuinhuis Kievit (4x3 meter) met enkele deur en 2 ramen

1001743
1001746
1001749
1001752

1001806
1001680
1001683
1001686

1005855
1005854
1005854
1005853

Zonder luifel
Met luifel 3 meter
Met luifel 4 meter
Met luifel 5 meter

395x303 cm
686x303 cm
778x303 cm
876x303 cm

445x334 cm
736x334 cm
828x334 cm
926x334 cm

Tuinhuis Kievit Tuinhuis Parelhoen Aluminium daktrimFunderingsmaat (bxd) Buitenmaat dak (bxd)
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Zadeldak maatwerk

Zadeldak maatwerk
Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat 

opleveren bieden we maatwerk.

Maak een duidelijke schets of tekening met de gewenste vorm, afmetingen en samenstelling. Jouw Hillhout 

dealer legt deze graag voor aan ons team van technisch tekenaars. Binnen enkele dagen heb je een helder 

antwoord over haalbaarheid, prijs en levertijd.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben 

mogen realiseren.

46 47



Hillhout 
Tuinverblijven 
confi gurator

Je wil graag een mooi buitenverblijf in je tuin, waar je

kan genieten van het buitenleven. Maar waar begin je? 

Hoe bepaal je wat je mooi vindt en wat voor type verblijf 

bij jouw tuin past? Wat is een handige indeling? 

Allemaal vragen die je kan stellen als je op zoek gaat 

naar een buitenverblijf. 

Wij snappen dat dit soms best lastig kan zijn en 

daarom hebben we een confi gurator gemaakt. 

Ga naar www.hillhout.nl/ontwerp-je-eigen-buitenverblijf

en stel zelf je eigen buitenverblijf samen.

Hillhout Je wil graag een mooi buitenverblijf in je tuin, waar je

kan genieten van het buitenleven. Maar waar begin je? 

Hoe bepaal je wat je mooi vindt en wat voor type verblijf 

Als je in ons magazine bladert kom je vaak QR-codes 

tegen. Scan deze QR-code met je telefoon of tablet 

en ga direct naar het betre� ende buitenverblijf 

in onze confi gurator. Je kan deze dan zelf nog wat 

verder aanpassen naar jouw gewenste afmeting, 

indeling of kleur. 

Heb je geen telefoon of tablet bij de hand? 

Dan kan je het nummer bij de QR-code 

invoeren in de confi gurator op www.hillhout.nl/

ontwerp-je-eigen-buitenverblijf

QR-codes en 
nummers gebruiken

Stel zelf jouw verblijf samen 

op mobiel, tablet of desktop.

Open de Camera-app vanaf het 

beginscherm, het bedieningspaneel 

of het toegangsscherm.

Selecteer de camera aan de achterzijde. 

Houd je apparaat zo vast dat de QR-code 

verschijnt in de zoeker in de Camera-app.

Tik op de melding om de link te openen die 

bij de QR-code hoort en je wordt automatisch 

doorverwezen naar de confi gurator.

Indien je geen melding ontvangt kan het zijn 

dat je deze functie nog moet activeren bij de 

instelingen van jouw camera.

Nummer

Stappen

1

2

3

!

Stel zelf jouw verblijf samen 

op mobiel, tablet of desktop.

dat je deze functie nog moet activeren bij de 

instelingen van jouw camera.

Nummer

#1593444329795465

Voorbeeld 

QR-code

A
lg

em
ee

n
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Scan de QR code en je gaat gelijk naar de gewenste samenstelling in onze 

confi gurator. Hier kan je vervolgens je tuinverblijf nog verder personaliseren 

naar jouw wens. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt. 

Prijsindicatie 

€ 3.844,-
Prijsindicatie 

€ 3.488,-

Prijsindicatie 

€ 10.679,-
Prijsindicatie 

€ 6.709,-

Prijsindicatie 

€ 8.805,-
Prijsindicatie 

€ 7.151,-

Prijsindicatie 

€ 6.709,-

Stel dit verblijf samen 
in onze confi gurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610089234795798
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de confi gurator.

#1610095282310368

# 1610025922470463

#1610095212490254

#1610095695094643#1610095501416718

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Prijsindicatie 

€ 4.096,-

Prijsindicatie 

€ 4.947,-

Prijsindicatie 

€ 5.289,-

Stel dit verblijf samen 
in onze confi gurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610097920907433
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de confi gurator.

#1610098018143509

#1610107169248407

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

M Diepte 260 cm

L Diepte 310 cm

Praktisch
De kapschuur Premium heeft een ruime 

overstek aan de voorzijde van het 

verblijf, waardoor je gemakkelijk droog 

bij je berging kan komen. Plaats aan de 

dakrand altijd een dakgoot, hierdoor valt 

het water niet omlaag vanaf de dakrand 

maar wordt het netjes afgevoerd. Zo 

voorkom je opspattend water en zand.

Variatie
Bij de indeling is veel mogelijk. 

Plaats een recht hekwerk of een hekwerk 

met kruis. Maak een keuze uit een aantal 

wandtypes; blokhutprofi el, Zweeds rabat, 

hal� outs rabat of rhombusprofi el. Elk type 

heeft zijn eigen uitstraling, welke past bij 

jou? Per wand kan het verschillen in welk 

materiaal en kleur deze beschikbaar is.

In onze confi gurator kan je dit allemaal 

uitproberen, zo zie je gelijk hoe jouw 

ideale buitenverblijf er uit ziet en krijg je 

een eerste indicatie van de prijs.

5150



GENIET VAN EEN MOOI EN STRAK GEMAAID GAZON, HET HELE JAAR DOOR!

www.ambrogio.nl

Arjan Rolden is in 2018 het den Bleker team komen versterken als robotmaaierspeciallist.

Arjan geeft wat tips rondom de robotgrasmaaier:

Een robotmaaier is een geavanceerd apparaat dat werkt in een vochtige en vaak vuile omgeving. 
Regelmatige service verlengt niet alleen de levensduur van de machine, maar voorkomt ook 
ongeplande uitgaven.

Wat kunt u als robotgrasmaaierbezitter doen tijdens het maaiseizoen:
- Vervang regelmatig de mesjes voor een perfect maai resultaat
- Hou de robotgrasmaaier schoon, borstel regelmatig de onderkant schoon (gebruik 

geen water)
- Plaats een robotmaaiergarage een bescherming tegen extreme hete en neerslag
- Strooi in het voor- en najaar Robot & mulching kunstmest voor een mooi groen 

resultaat. 
- Controleer met regelmaat uw grasveld op ongeregeldheden: 

takken, dennenappels, speelgoed, enz.
- Let op mieren en slakken, deze kunnen in het laadstadion/robot-

maaier veel schade veroorzaken.  

Ik wens u een mooi groenseizoen.

Onderhoud robotgrasmaaier

robotmaaier onderhoudset

Voor onderhoud
Onze specialisten staan 
voor u klaar
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lightpro.nl

De voordelen van ons 12 volt systeem:

• Energiezuinig en duurzaam

• Makkelijk en snel aan te sluiten

• Ingraven van de kabel niet nodig

• Zeer veilig voor kinderen en dieren

LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   2LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   2 16-02-2021   16:5316-02-2021   16:53

Draaien en verbinden!

Transformator (144A/145A)

Connector 
Type Y (143A)

Connector
Type F (137A)

Naar transformator

ALLEEN EVEN DRAAIEN!

Uitleg Lightpro systeem

LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   3LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   3 16-02-2021   16:5316-02-2021   16:53
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Juno 2 [193S]
Aluminium - Antraciet
LED 1,5W
3.000K - 192lm
85 x 55 x 68 mm (HxBxD)

€ 78,- *

Castor 4 [178S]
Aluminium - Antraciet
LED 3,5W
3.000K - 400lm
95 x 60 x 100 (HxBxD)

€ 119,- *

DIMBAAR

Atik R1 [186U]
Aluminium - Antraciet
LED 9W
3.000K - 750lm
115 x 120 mm (HxØ)
Boorgat 100 mm

€ 139,- *

DIMBAAR

LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   4LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   4 16-02-2021   16:5316-02-2021   16:53

Aandacht voor 
het unieke

*  Verkoopadviesprijs inclusief BTW

Onyx 30 R1 [150D]
RVS 316
LED 0,5W
2.700K- 4lm
41 x 45 mm (HxØ)
Boorgat: 30mm

€ 58,- *

Barite 40 [112P]
Aluminium - Zwart
LED 3W
3.000K - 190lm
405 x 65 mm (HxØ)

€ 98,- *

Ixion [182W]
Aluminium - Antraciet
LED 9W
3.000K - 534lm
110 x 110 x 110 mm (HxBxD)

€ 139,- *

DIMBAAR

LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   5LP ADV DBHout 2xA3 2021_WT.indd   5 16-02-2021   16:5316-02-2021   16:53
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Delft
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Woodstone
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Woodstone Mono
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Woodstone Multi
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Hollands DesignHollands
Noviton

Mount Aino
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Cook
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Elgon
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Azuma 
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Etna
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Everest
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Batur
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Blanca
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Hood
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Rimini
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Guna
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Kenya
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Meru
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Tahat
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Moroto
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Rainier
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Mount Tabor
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2

Palazzo
60 x 60 x 4 cm € 39,95 per m2
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Kingstones Chevron
30 x 60 x 4 cm € 42,95 per m2

40 x 80 x 4 cm € 44,95 per m2

50 x 100 x 4 cm € 44,95 per m2

Kingstones Lyon
30 x 60 x 4 cm € 42,95 per m2

40 x 80 x 4 cm € 44,95 per m2

50 x 100 x 4 cm € 44,95 per m2

80 x 80 x 6 cm € 49,95 per m2 Eenvoudiger onderhoud 
door de gecoate toplaag.

Pizarra Nero
60 x 60 x 4 cm € 33,95 per m2

Pizarra Silver
60 x 60 x 4 cm  € 33,95 per m2

PizarraPizarra
Optimum

Tuintegel Grijs met facet
50 x 50 x 5 cm € 20,95 per m2

60 x 60 x 4 cm € 30,95 per m2

Tuintegel Grijs zonder facet
60 x 60 x 4 cm € 29,95 per m2

Tuintegel Antraciet met facet
50 x 50 x 5 cm € 21,95 per m2

60 x 60 x 4 cm € 31,95 per m2

Tuintegel Antraciet zonder facet
60 x 60 x 4 cm € 32,95 per m2

60 61



Cerabeton Gold
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Cerabeton Taupe
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Cerabeton Crayon
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Cerabeton Gris
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Cerabeton Cendre
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

CerabetonCerabeton
Kera Twice

Paduc
Kera Twice

Paduc Oak
45 x 90 x 5,8 cm € 69,95 per m2

Paduc Silver
45 x 90 x 5,8 cm € 69,95 per m2
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Langs besneeuwde wegen van waypoint naar waypoint rijden den Bleker directeur 
Hans den Bleker en zijn navigator Renger Kok elk jaar een rally van 7 dagen, 7000 km.
In 2021 blijft Team DB thuis, er wordt dit jaar geen rally gereden.
Nu er geen voorbereidingen zijn worden de foto-albums weer eens door gebladerd van 
alle rallyjaren. De avonturen/herinneringen komen weer vers op het netvlies te staan.
Ook de samenwerking met de mooie goede doelen waarvoor gereden is:

2013 Stichting ALS

2014 Stichting SAM en Ipse de Bruggen

2015 Stichting Sam en Ipse de Bruggen 

2016 Stichting SAM

2017 Stichting SAM

2018 Ipse de Bruggen

2019 Victory 4all en Ipse de bruggen 

2020  Sophia kinderhersencentrum en 

Ipse de Bruggen. 

Een van de vaste goede doelen is Ipse de 
Bruggen, die een hele grote plaats heeft in 
ons hart.
Hun mooie projecten waar we een steentje 
aan bij hebben mogen dragen.
Het is fantastisch om te zien dat de 
cliënten van Ipse samen met de montage-
ploeg van den Bleker hun wensen hebben 
kunnen realiseren. 
Ons rallyhart werd verwarmd door de zelf geknutselde bescherm-
engelen, droomvanger, geluk-armbandjes, knuffels en zakken 
snoep die we meekregen als bemoediging en dan alle berichtjes 
tijden de rally, soms midden in de nacht, echt geweldig!
Als team DB kijken we terug en zijn we supertrots en dankbaar 
wat er allemaal mogelijk is gemaakt door uw hulp als klanten en 
door leveranciers.  
In de 8 jaar is er een bedrag van bijna €165.000,- opgehaald.
Graag willen wij u even mee nemen met onze herinneringen.

Home Sweet Home 
voor Team Den Bleker
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ACTIE   Tuinaarde 5 st x 30 ltr 7,50

ACTIE   Potgrond 5 st x 30 ltr 12,50

Franse boomschors 70 ltr 9,99

decoratie

Bioflor Universele meststof 20 kg 19,50

meststof met een uitgebalanceerde samenstelling 
voor een gezonde groei en bloei in moestuin, border en 
gazon /voor een diepgroene kleur van planten en gazon

Robot & mulching 20 kg 38,20

versnelt aanzienlijk de compostering van gemaaid gras

Gazon Booster 10 kg 23,90

voor extra sterk gazon/werkt direct voor 
zichtbaar groen resultaat

Green comfort 20 kg 38,65

met indirecte werking tegen mos

VERRIJKTE KOEMEST

67

ONTMOET ONZE LUXE 
LAMELLEN DAKEN

VERRIJKING VAN UW BUITENLEVEN!

EXCLUSIEF BIJ DEN BLEKER

DEN BLEKER 
EXCELLENT DELUXE

DEN BLEKER 
PREMIUM P LINE

Ultieme flexibiliteit met deze luxe 
overkapping waarbij u de vrijheid heeft 
om de lamellen volledig aan de kant  
te schuiven wanneer u wilt genieten 
van de zon. Zowel vrijstaand als 
muurmontage mogelijk!

Kantel met één druk op de knop de lamellen 
in het dak voor optimale lichtinval. 

Zowel vrijstaand als muurmontage mogelijk!

300x311cm vanaf €5499,-



Aslon Kunstgras
Aslon Garden kunstgras is een kwalitatief hoogwaardig 
product, dat door jarenlange ervaring en ontwikkeling niet 
meer van natuurlijk gras te onderscheiden is. Er zijn zes 
soorten verkrijgbaar welke geschikt zijn voor de tuin, het 
dakterras en het balkon.

Gebruik Aslon Foamplaten onder uw kunstgras voor comfort, 
demping en een stabiele ondergrond!

Specificaties:
Afmeting:   592 x 790 x 30 mm
Aantal per pallet:  120 m2  (1 m2 = 2,14 platen)
Kleuren:  zwart en wit

Aslon split- grind platen
Aslon Split- en grindplaten worden gebruikt om o.a. 
opritten, looppaden en parkeerplaatsen te maken. We 
noemen dit een half verharding. Het voordeel van een 
half verharding is de snelle afwatering. De split- en grind-
platen zijn door de structuur zo sterk, dat belasting van 
zwaar verkeer geen enkel probleem is.
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Grijs/Zwart
60Plus Soft Comfort

Grijs/Zwart
50 x 50 x 4 cm € 27,95 per m2

60 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

80 x 80 x 6 cm € 35,95 per m2

Grijs/Zwart
20 x 30 x 6 cm € 22,95 per m2

30 x 40 x 6 cm € 24,95 per m2

Grijs/Zwart
30 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

40 x 80 x 4 cm € 26,95 per m2

50 x 100 x 4 cm € 28,95 per m2

Grijs/Zwart 
Banenverband 8 cm € 32,95 per m2  

Gris
50 x 50 x 4 cm € 22,95 per m2

Dark Grey
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Summer
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Omber
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Grijs/Zwart
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Lucca
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Grezzo
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Nero
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

TegelTegel
Terras

Marrone
60 x 60 x 4 cm € 21,95 per m2

Giallo
60Plus Soft Comfort

Giallo 
Banenverband 8 cm € 32,95 per m2

Giallo
50 x 50 x 4 cm € 27,95 per m2

60 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

60 x 60 x 6 cm € 28,95 per m2

80 x 80 x 6 cm € 35,95 per m2

Giallo
Wildverband 6 cm € 29,95 per m2

Giallo
20 x 30 x 6 cm € 22,95 per m2

30 x 40 x 6 cm € 24,95 per m2

Giallo
30 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

30 x 60 x 6 cm € 28,95 per m2

40 x 80 x 4 cm € 26,95 per m2

50 x 100 x 4 cm € 28,95 per m2

GrigioGrigio
60Plus Soft Comfort

Grigio
50 x 50 x 4 cm € 27,95 per m2

60 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

60 x 60 x 6 cm € 28,95 per m2

80 x 80 x 6 cm € 35,95 per m2

Grigio
20 x 30 x 6 cm € 22,95 per m2

30 x 40 x 6 cm € 24,95 per m2

Grigio
30 x 60 x 4 cm € 25,95 per m2

30 x 60 x 6 cm € 28,95 per m2

40 x 80 x 4 cm € 26,95 per m2

50 x 100 x 4 cm € 28,95 per m2

Grigio 
Banenverband 8 cm € 32,95 per m2

Grigio 
Wildverband 6 cm € 29,95 per m2
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Nero
20 x 5 x 7 cm € 24,95 per m2

Nero
20 x 30 x 6 cm € 19,95 per m2

30 x 40 x 6 cm € 22,95 per m2NeroNero
Abbeystones

Nero 
Wildverband 6 cm € 25,95 per m2  

LiniaLinia
Excellence

Linia Excellence Gris
12 x 12 x 60 cm € 4,95 per stuk

Linia Excellence 
Banda Granietgrijs
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence 
Banda Grijs/Zwart
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence 
Banda Nero
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence 
Vento Granietgrijs
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence 
Vento Grijs/Zwart
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence 
Vento Nero
15 x 15 x 60 cm € 5,75 per stuk

Linia Excellence Nero
12 x 12 x 60 cm € 4,95 per stuk
10 x 15 x 60 cm € 4,95 per stuk
15 x 15 x 60 cm € 4,95 per stuk
15 x 15 x 120 cm € 14,95 per stuk

Linia Excellence Rockface Nero
10 x 15 x 60 cm € 7,95 per stuk

Unica Grey
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Unica Grey
Kera Twice

Unica Black
45 x 90 x 5,8 cm € 69,95 per m2

Moonstone Black
60 x 60 x5 cm € 54,95 per m2

Moonstone Grey
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Moonstone Piombo
60 x 60 x 5 cm € 54,95 per m2

Kera Twice Flower 60 x 60 x 5 cm, 
54,95 per m2

BSS Antraciet 21 x 10,5 x 6 cm, 
€ 17,95 per m2

BSS Antraciet 21 x 10,5 x 6 cm, 

”Onze nieuwe tuin wilden we graag strak met een vleugje 
klassiek, passend bij onze notariswoning. Onze hovenier 

adviseerde Excluton door hun grote collectie en goede 
kwaliteit tegels. En zie hier het prachtige resultaat!”

@zosan_en_co
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 Basalt split
1 - 3 mm € 7,45 per 25 kg
2 - 5 mm € 5,95 per 25 kg
2 - 8 mm € 5,95 per 25 kg
8 - 11 mm € 5,95 per 25 kg
16 - 25 mm € 5,95 per 25 kg

Graniet split grijs
8 - 16 mm € 9,95 per 25 kg
16 - 32 mm € 9,95 per 25 kg

Ardenner split
8 - 16 mm grijs € 4,50 per 25 kg
16 - 25 mm grijs € 5,95 per 25 kg

Canadian Slate zwart
10 - 20 mm € 9,95 per 25 kg

Utah mix
9 - 12 mm € 8,50 per 25 kg

Tumbled Levanto grijs
16 - 25 mm € 16,95 per 25 kg

Graniet grijs
2 - 5 mm € 4,95 per 25 kg

Olivijn Greensand
8 - 16 mm € 7,95 per 25 kg

Tumbled Levanto zwart
16 - 25 mm € 16,95 per 25 kg

Arctic Blue
2 - 8 mm € 8,50 per 25 kg
8 - 16 mm € 6,95 per 25 kg
16 - 25 mm € 6,95 per 25 kg
20 - 40 mm € 8,50 per 25 kg

Basalt split 2 - 8 mm,
€ 5,95 per 25 kg
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Werken aan buitenplezier

www.werkenbijdenbleker.nl

 Kom ook bij ons werken!.
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HKH met buisvlotter 
van €299 voor €229,95
Type:         HKH 1
Drijvende vlotter:   ‘’A’’ uitvoering
Buisvlotter:      ‘’VA’’ uitvoering
Max. opvoerhoogte:  9m
Max. capaciteit:    9,6 m3/uur
Vermogen:      0,25 kW - 0,33PK

Een robuuste gietijzeren zelfaanzuigende pomp met 
ingebouwde thermische beveiliging. Pomp met groot 
pomphuis. 
Max. opvoerhoogte:       45meter
Max. capaciteit:               4200 ltr/h
Vermogen:           750 Watt
Max. temperatuur:   35 °C

Pompen zijn verkrijgbaar met 3,4 of 5 waaiers.
Voeding:       220/240V
Frequentie:      50Hz
Beschermingsklasse: IP55
Isolatieklasse:     F
Max temperatuur:   50 °C
MaMax. debiet:      100 ltr/min
Max. zuigdiepte:    6 meter

Max. opvoerhoogte:   8 meter
Max capaciteit:     12.500 ltr/h
Vermogen:       750 Watt
Max. temperatuur:   35 °C
Max. dompeldiepte:   5 meter
Max. deeltjesgrootte:  5 mm met gesloten bodem
                      35 mm met uitgeschoven bodem

Varisub 750 
van €92,50 voor €79,50

Actieprijzen geldig tot 31 mei 2021

Box met verzwaarde bodem & deksel inclusief:
BVP bouwpomp met vlotter 
Max. 20M3 & Max. 11meter

Cam Lock koppelingen
Slangklem

20meter platte slang 2’’
TTouw

Actie

Multirain Jet 3 Control 
vanaf €299,-

Excellent Jet 100 
van €159,95 voor €129,95
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GEREEDSCHAP
VOOR ELKE KLUS

Talen Tools is producent en leverancier van gereedschap voor agrariërs, 
hoveniers, bouwvakkers en tuinliefhebbers. Spitten, snoeien, vegen, bestraten, bouwen of de 
tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.

€ 24,95€ 24,95

AANBIEDINGEN

€ 39,95€ 39,95 € 19,95€ 19,95

GEREEDSCHAP
VOOR ELKE KLUS

Talen Tools is producent en leverancier van gereedschap voor agrariërs, 
hoveniers, bouwvakkers en tuinliefhebbers. Spitten, snoeien, vegen, bestraten, bouwen of de 
tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.

€ 24,95€ 24,95

AANBIEDINGEN

€ 39,95€ 39,95 € 19,95€ 19,95
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KWALITEIT
IN TOPVORM
Biohort produceert in Oostenrijk al meer dan 20 jaar zeer hoogwaardige
metalen opbergsystemen. Al onze producten zijn regenwater dicht en
onderhoudsvrij. Met een mooi design en hoge kwaliteitsstandaard, zijn
onze producten niet alleen functioneel, maar ook een eyecatcher in de tuin.

www.biohort.com

TUINBOXEN | FIETSENSTALLINGEN | BOXEN VOOR AFVALCONTAINERS

BERGINGEN

PLANTENBAKKEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOOR DE TUIN

KWALITEIT
• 20 jaar garantie
• schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
• levenslang onderhoudsvrij
• regenwaterdicht
• prijs incl. levering vrij huis

STABILITEIT
• hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m2

• stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)

VEILIGHEID
• vergrendeling met cilinderslot

FUNCTIONALITEIT
• uitgebreide basisuitrusting 
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden



Mist Taupe
212581 60x60x3 cm

Shadow Antraciet
212583 60x60x3 cm

610341 90x90x3 cm

Pit black
212377 60x30x4 cm 

211329 60x60x4 cm

Platinum
212380 60x30x4 cm

211332 60x60x4 cm

Chocolate
212379 60x30x4 cm

211331 60x60x4 cm

Platinum
212380 60x30x4 cm

211332 60x60x4 cm

12,5% korting op de 
getoonde producten.

Normale prijs 
€ 27,50 per m²

tevens in 29 andere 
soorten/kleuren 

leverbaar

CERASOLID KERAMISCHE 
TERRASTEGELS 3 CM

ESTETICO TEGELS

van
€ 55,50

voor
€ 47,95
per m2
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TROMMELSTEENFURORA

STRACKSTONESAMBIENTO

vanaf
€ 33,95
per m2

vanaf
€ 17,95
per m2

€ 29,95
per m2

€ 24,25
per m2

GrijsAntraciet

Havanna

WijnroodCanyon

Havanna-antracietBlack

Wijnrood-havannaEtosha

AntracietGloom

AntracietCoast

Wijnrood-antracietFontayn

Wijnrood-okerKenia

Grijs-zwartGrafiet Bruin-zwartZilver

Brons-genuanceerdGrijs Rood-genuanceerdKlei TerrageelKiezel
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MUURELEMENTEN INTENSA

TRENTO

Indigo Grey

Cap

Clay

Rocca

Satin

Cala

Haze black

Perra

Murky tan

Canar

Blush

Serra

Wallblock New
Antraciet

AKTIEPRIJS
€ 2,49

per stuk

€ 36,50
per m2

vanaf
€ 31,50
per m2
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OUDHOLLANDS TAMBOUR

Grijs

Taupe

Carbon

Crème

Antraciet

Rood-bruin

vanaf
€ 25,95
per m²
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F T  2 5  G
E L E C T R I C

F T25G

De Farmtrac 25G schittert door zijn stille en emissieloze werking, waardoor hij in omge-
vingen met een milieurisico kan worden gebruikt. Dit geldt voor natuurreservaten, maar 
ook privé eigendom of openbare voorzieningen, waar de geluidshinder anders een be-

langrijke verstorende factor is. Het vermogen van 15 kW maakt de elektromotor krachtig 
genoeg om probleemloos elke 

professionele toepassing aan te kunnen. De batterij is ontworpen voor een werktijd tot 5 
uur. De machine kan worden opgeladen via een normale stroomaansluiting.

Een ingebouwde lader zit er standaard bii. Er is een mogelijkheid tot een externe 
snellader.

Farmtrac 25G brille par son fonctionnement silencieux et sans émission, ce qui signifie 
qu’il peut être utilisé dans des environnements présentant un risque environnemental. 

Cela s’applique aux réserves naturelles, mais également aux installations intérieures ou 
publiques, où les nuisances sonores constituent par ailleurs un facteur de

 perturbation majeur. 
La puissance de 15 kW rend le moteur électrique assez 

puissant pour traiter sans problème toutes les applications 
professionnelles. La batterie est conçue pour une durée de travail de 5 heures, la machi-

ne peut être chargée via une 
connexion électrique normale.

Un chargeur intégré est inclus en standard. Il y a une possibilité d’un externe
chargeur rapide.

De Farmtrac 25G schittert door zijn stille en emissieloze werking, waardoor hij in 
omgevingen met een milieurisico kan worden gebruikt. Dit geldt voor natuurreservaten, 

maar ook privé eigendom of openbare voorzieningen, waar de geluidshinder anders een 
belangrijke verstorende factor is. Het vermogen van 15 kW maakt de elektromotor krachtig 

genoeg om probleemloos elke professionele 
toepassing aan te kunnen. De batterij is 
ontworpen voor een werktijd tot 5 uur. 

De machine kan worden opgeladen via 
een normale stroomaansluiting.

Een ingebouwde lader 
zit er standaard bij. Er is 
een mogelijkheid tot een 

externe snellader.

De machine kan worden opgeladen via 
een normale stroomaansluiting.

Een ingebouwde lader 
zit er standaard bij. Er is 
een mogelijkheid tot een 

externe snellader.

Interesse?

Vraag naar de vele 

mogelijkheden.

QUALITY YOU CAN BUILD ON

Wij bieden een ruime keuze in hoogwaardige 

bevestigings materialen voor de hovenier,  

zoals vlonderschroeven in diverse uitvoeringen, 

potdeksel schroeven voorzien van een zwart  

gecoate kop, construxschroeven met tellerkop,  

en een ruim aanbod in aanverwante artikelen  

zoals bits, hardhoutboren en hss-boren.

gehard edelstaal – AISI 410

VLONDER SCHROEVEN

Voor de buitenmontage van vlonders, steigers,  
tuinhout, boeiboorden, balustraden en alle  
voorkomende harde houtsoorten.

gehard edelstaal – AISI 410

POTDEKSEL SCHROEVEN

Voor de buitenmontage van zwart rabat en  
zwarte potdekselplanken, in alle voorkomende  
houtsoorten.

tellerkop

CONSTRUXSCHROEVEN

Voor houtconstructies, zoals pergola’s,  
tuinhuizen, veranda’s, carports, houtskeletbouw,  
en de montage van dakverbindingen.

VERKRIJGBAAR 

BIJ DEN BLEKER 

HOUT
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DUITSE DEGELIJKHEID
VANAF € 483,-

(INCL. BTW)

Vrijwel alle modellen op voorraad.
Vraag naar een demo.

Messing pompkop - Keramisch belegde plunjers  
Roestvrijstalen kleppen - Roestvrijstalen lansen

Gratis
terrasreiniger      
twv € 157,-*                                        
* informeer naar de actie 
voorwaarden

Na een lange winter heeft het gazon nood aan een echte opkikker. Om de 
tuin terug mosvrij te maken en het hiermee weer ruimte te geven om te 
groeien, is een stevige verticuteerbeurt noodzakelijk. 

Al meer dan 35 jaar zijn ELIET verticuteermachines een begrip in de 
tuinwereld. Hun Permanent Puntige Messen™ zorgen voor een optimaal 
uitharkeffect waardoor ze letterlijk het maximum uit het gazon halen. 
ELIET verticuteermachines worden geproduceerd in België en zijn met 
hun robuuste bouw, krachtige motor en kwalitatieve componenten een 
investering waar de tuinliefhebber een leven lang plezier aan beleeft. Met 
een schitterend gazon wordt dit dubbel genieten. 

Heeft je gras echter nood aan volledige verjongingskuur, dan kan een ELIET 
doorzaai-behandeling jouw gazon in een mum van tijd omtoveren in een fris 
groene, volle en veerkrachtige grasmat. 

Vraag na over doorzaaien bij je tuinaannemer.  

Als de lente terug aanbreekt wacht de gepassioneerde tuinierder heel wat 
werk in zijn tuin. Verschillende struiken zoals rozelaars, hortensia, heide, 
vlinderstruiken of lavendel vragen in het voorjaar een snoeibeurt. Ook 
hagen die snel uitlopen met nieuwe bladeren, zal men vanaf april even 
terugsnoeien.
Waar een snoeischaar aan te pas komt, ontstaat al vrij snel een hoop 
snoeiafval. De levenscirkel is pas rond als dit snoeiafval kan gerecycleerd 
worden tot compost, om het dan als meststof aan de bloemborders terug te 
schenken.

Met de modellen Maestro City en Country heeft ELIET twee krachtige en 
veelzijdige versnipperaars in zijn gamma die je hierbij uitermate van dienst 
kunnen zijn. Dankzij de ELIET-versnippertechnologie kan eender welke 
vorm van groenafval met deze machine versnipperd worden. Door de 
unieke manier van snijden krijgen de snippers bijzondere eigenschappen die 
de werking van je composthoop verbeteren. 

Vraag na over versnipperen bij je tuinaannemer.  

VERSNIPPEREN

VERTICUTEREN

Zet je tuin terug op orde 
met ELIET.

HET ISHET IS

Na een lange winter heeft het gazon nood aan een echte opkikker. Om de 
tuin terug mosvrij te maken en het hiermee weer ruimte te geven om te 
groeien, is een stevige verticuteerbeurt noodzakelijk. 

Al meer dan 35 jaar zijn ELIET verticuteermachines een begrip in de 
tuinwereld. Hun Permanent Puntige Messen™ zorgen voor een optimaal 
uitharkeffect waardoor ze letterlijk het maximum uit het gazon halen. 
ELIET verticuteermachines worden geproduceerd in België en zijn met 
hun robuuste bouw, krachtige motor en kwalitatieve componenten een 
investering waar de tuinliefhebber een leven lang plezier aan beleeft. Met 
een schitterend gazon wordt dit dubbel genieten. 

Heeft je gras echter nood aan volledige verjongingskuur, dan kan een ELIET 
doorzaai-behandeling jouw gazon in een mum van tijd omtoveren in een fris 
groene, volle en veerkrachtige grasmat. 

Vraag na over doorzaaien bij je tuinaannemer.  

Als de lente terug aanbreekt wacht de gepassioneerde tuinierder heel wat 
werk in zijn tuin. Verschillende struiken zoals rozelaars, hortensia, heide, 
vlinderstruiken of lavendel vragen in het voorjaar een snoeibeurt. Ook 
hagen die snel uitlopen met nieuwe bladeren, zal men vanaf april even 
terugsnoeien.
Waar een snoeischaar aan te pas komt, ontstaat al vrij snel een hoop 
snoeiafval. De levenscirkel is pas rond als dit snoeiafval kan gerecycleerd 
worden tot compost, om het dan als meststof aan de bloemborders terug te 
schenken.

Met de modellen Maestro City en Country heeft ELIET twee krachtige en 
veelzijdige versnipperaars in zijn gamma die je hierbij uitermate van dienst 
kunnen zijn. Dankzij de ELIET-versnippertechnologie kan eender welke 
vorm van groenafval met deze machine versnipperd worden. Door de 
unieke manier van snijden krijgen de snippers bijzondere eigenschappen die 
de werking van je composthoop verbeteren. 

Vraag na over versnipperen bij je tuinaannemer.  

VERSNIPPEREN

VERTICUTEREN

Zet je tuin terug op orde 
met ELIET.

HET ISHET IS

90
91

M. DEN BLEKER EN ZN B.V. | +31(0)172 - 602 203 

info@mdenbleker.nl | WWW.MDENBLEKER.NL



den Bleker Nieuwkoop

Bernhardlaan 54-56

2421 CE  Nieuwkoop

Tel. 0172 - 57 48 10

e-mail

info@dbhout.nl

openingstijden

ma t/m vr 07:00 - 17:30 uur

zaterdag 08:30 - 16:00 uur 

www.dbhout.nl

den Bleker Ter Aar

Korteraarseweg 150-152

2461 GP  Ter Aar

Tel. 0172 - 60 22 03

e-mail

info@mdenbleker.nl

openingstijden

ma t/m vr 08:30 - 18:00 uur

zaterdag 08:30 - 16:30 uur 

www.mdenbleker.nl

VESTIGINGEN

R Voor particulieren en bedrijven

R Bezorgen mogelijk

R Op maat zagen van hout

R Advies van vakbekwaam  
personeel

R Grote voorraad hout

R Overdekte showtuin met  
10 veranda’s en tuinhuizen

R Uitsluitend A-merken

R Hoge kwaliteit/kennis

R Groot assortiment/voorraad

R Klantgericht meedenken

R Haal- en brengservice

R Parkeren voor de deur

R Eigen technische dienst/ 
werkplaats

den Bleker Bodegraven

Zuidzijde 54

2411 RS  Bodegraven

Tel. 0172 - 61 24 53

e-mail

bodegraven@dbhout.nl

openingstijden

ma t/m vr  07:00 - 17:30 uur

zaterdag  08:30 - 16:00 uur

www.dbtuinmaterialen.nl

R Bezorgen met vrachtauto

R Op maat zagen betonproducten

R Vakbekwaam personeel  
geeft U advies

R Grote voorraad betonproducten  
en tegels sierbestrating

R Voor particulier en hovenier

R Showtuin - ruim 5.000 m²  
met 20 veranda’s en tuinhuizen

www.mdenbleker.nl www.dbtuinmaterialen.nlwww.dbhout.nl


