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De tuin is de laatste jaren steeds meer een 
verlenging van de woning geworden. Er wordt veel 
zorg en aandacht besteed aan de decoratie en 
afbakening van de buitenruimte. De met zorg 
toegepaste sfeer van binnenshuis wordt veelal naar 
buiten doorgetrokken.

H&S Betonwaren bv is specialist op het gebied van 
(beton)schuttingen. Wij zijn altijd bezig met 
innoveren en breiden ons assortiment continu uit, 
om te kunnen blijven voldoen aan de steeds 
veranderende vraag van de consument. Wij 
hebben een breed scala aan hoogwaardige en 
duurzame materialen, in verschillende trendkleuren 
en motieven, waardoor onze schuttingen passen in 
elke sfeer, van rustiek klassiek tot hypermodern.

Wij leveren hout-betoncombinaties en 
geheel betonnen schuttingen. Hiervoor is het leg-
gen van een fundering niet nodig. In deze 
brochure ziet u een groot aantal voorbeelden van 
de mogelijkheden maar uiteraard kan de schutting 
naar uw smaak en wens worden samengesteld.

Bezoek ook eens onze website en facebook 
pagina:

www.hsbeton.nl
www.facebook.com/hsbetonwarenbv

Kwaliteitsnormen van onze producten
• Onze betonproducten zijn voorzien van  

CE-markering.
• Het grenen- en vurenhout is onder  

KOMO-keur geïmpregneerd.
• Onze betonschuttingen zijn door TNO getest 

op geluidwerendheid (NEN-EN-ISO 10140-1).
• Alle betonelementen worden in onze eigen  

fabriek geproduceerd.
• De houten schermen worden geassembleerd  

in eigen fabriek.

Introductie | H&S Betonwaren bv
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Betonschutting | mogelijkheden
Wij produceren onze betonschutting in verschillende motieven en kleuren. Met de komst van de nieuwe 
motieven Donau en Frankfuhrt heeft u vanaf nu de keuze uit maar liefst 12 verschillende motieven en vier 
kleuren. 

Een betonschutting bestaat uit elementen van 36 cm hoog. Het onderste element gaat circa 10 cm de 
grond in. De hoogte van de schutting kan variëren tussen één en negen elementen. De maximale hoogte is 
circa 300 cm. De meest gekozen hoogte is 2 meter. Uw schutting bestaat dan uit 6 elementen. 

Voor een betonschutting kunt u kiezen uit: 
• Enkelzijdig motief (aan één kant motief en één kant stortzijde)
• Dubbelzijdig motief (motief aan 2 kanten) 
• Combimotief (beide zijden zijn voorzien van een verschillend motief)

Kiest u voor dubbelzijdig motief of combimotief dan zijn de elementen voorzien van een tand groef 
verbinding zodat de elementen naadloos op elkaar aansluiten. 

De antraciet en taupe betonproducten worden vanuit de fabriek voorzien van een UV-bestendige coating. 
Dit resulteert in een langer kleurbehoud van de betonproducten. Bij het plaatsen van een betonschutting 
storten wij extra betonmortel aan de palen voor een optimale stabiliteit van de schutting. 

Betonmuts Betonnen afdekkappen Betonmuts met granietmotief



Betonschutting | alle kleuren en motieven
Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Donau motief Elbe motief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Gebroken steenmotief Granietmotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Houtmotief Klassiek steenmotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Dubbelzijdig en 
combimotief

Nostalgie motief Frankfuhrt motief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Romeins motief Rhein motief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Kleuren 
Antraciet
Wit
Taupe
Stampgrijs

Enkelzijdig, 
dubbelzijdig en 
combimotief

Rotsmotief Glad (geen motief)
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Betonpaal wit Betonpaal antraciet Betonpaal taupe

Betonpaal wit granietmotief Betonpaal antraciet 
granietmotief

Betonschutting | betonpalen en toebehoren

Afdekmuts wit Afdekkap wit Afdekmuts wit graniet Afdekkap wit graniet

Betonmuts antraciet Afdekkap antraciet Betonmuts antraciet Afdekkap antraciet graniet

Hieronder vindt u een overzicht van de betonpalen, betonmutsen en adekkappen ten bevoeve 
van betonschutting. Allen zijn verkrijgbaar in antraciet, wit, taupe en stampgrijs. 



Klassiek steenmotief | hout & beton voorbeeld

Het Klassieksteen-motief is 
verkrijgbaar in alle kleuren En is zowel met 
enkel- als dubbelzijdig motief verkrijgbaar.

Het klassieksteen-motief is verkrijgbaar als 
betonschutting of in luxe en semi-luxe 
hout-beton combinatie.
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Hout-betonschutting | overzicht

Onze traditionele schuttingcombinaties van hout en beton zijn ingedeeld in drie categorieën. Daarnaast 
hebben	wij	dit	jaar	de	blokhutprofiel	schutting	geïntroduceerd.	 
 

Standaard hout-beton combinatie
Deze schutting is opgebouwd uit één gladde onderplaat met daarboven een houten scherm. Meer details 
op pagina 13. 

Semi-luxe hout-beton combinatie
Deze schutting is opgebouwd uit één onderplaat met motief en daarboven  
een houten scherm. U kunt kiezen voor betonplaten met enkel- of  
dubbelzijdig motief. Meer details op pagina 14/15.

Luxe hout-beton combinatie
Deze schutting is opgebouwd uit twee onderplaten met motief en
daarboven een houten scherm. De betonnen onderplaat is verkrijgbaar 
met enkel- of dubbelzijdig motief. Meer details op pagina 16/17.

Houtsoorten
U heeft de keuze uit grenenhout (standaard), vuren, douglas of bangkirai  
hardhout. Het grenen- en vurenhout is onder KOMO-keur geïmpregneerd  
middels de vacuümdruk methode. Hiermee wordt het hout tot in de kern  
verduurzaamd en wordt de levensduur maximaal verlengd.  

De grenen, vuren en douglas schermen zijn verkrijgbaar in  
19-,	21-	en	23-planks.	Dit	is	inclusief	twee	horizontale	liggers.

De bangkirai schermen zijn verkrijgbaar in 20-, 22- en 24-planks. 
Dit is inclusief drie horizontale liggers. De luxe schermen hebben 2 liggers.

Links oppervlaktebehandeling, rechts 
vacuümdruk methode



Blokhutprofiel vuren | nieuwe schutting

De	blokhutprofiel	schutting	bestaat	uit	lichtgewicht	betonpalen	en	een	dubbelzijdig	gladde	onderplaat.	
De betonpalen zijn voorzien van een sleuf. Hiertussen worden de geïmpregneerde vurenhouten 
blokhutprofielen	geschoven.	Dankzij	de	tand-groef	verbinding	sluiten	de	planken	mooi	op	elkaar	aan.	

Deze	schutting	heeft	een	hoogte	van	+/-	195	cm	boven	het	maaiveld.	Standaard	wordt	met	een	werklengte	
van 220 cm gewerkt. 

De	blokhutprofielen	zijn	van	geïmpregneerd	vurenhout	en	hebben	een	afmeting	van	28	mm	dik,	14	cm	
hoog en 224 cm lang. Bovenop wordt een afdeklat geplaatst. De afdeklat is tevens van geïmpregneerd 
vurenhout.

De betonpalen zijn boven vlak en voorzien van een schroefbus. Er wordt standaard een dubbelzijdig gladde 
onderplaat gebruikt.

De schutting wordt geplaatst door een van onze professionele bouwploegen.
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Hout-betonschutting | mogelijkheden

Verschillende uitvoeringen
De houten schermen zijn verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen.  
 
De schermen worden afgewerkt met 
een afdeklat (toog) of afdekkap (recht). 
Standaard zijn de schermen voorzien 
van verticale planken. Het is ook moge-
lijk om deze horizontaal te bevestigen.

Alle schermen zijn verkrijgbaar in (BxH)
• 180 x 180 cm (standaard schutting)
• 180 x 130 cm (luxe schutting)
• 180	x	90	cm	(half	hoog)
Afwijkende maten op aanvraag.

Betonnen elementen
Dankzij de betonplaat staat het hout altijd vrij van de grond. Het hout heeft hierdoor een langere 
levensduur. Tevens geeft het een ruimtelijke sfeer in uw tuin. Bij de semi-luxe en luxe schutting zijn de 
betonplaten voorzien van motief. Op pagina 5 ziet u een overzicht van alle verkrijgbare motieven en 
beschikbare kleuren.

Grenen afdekkapAfwerking betonpaal: bol, vlak, diamant

Geïntegreerde lichtleiding
Kijk voor meer informatie op 
pagina 12.

Betonpaal met lichtleiding

V-scherm
grenen en vuren 

(trellis deel is altijd van grenen)

Trellis scherm
grenen 

Gaasscherm
grenen, vuren, douglas en  

bangkirai

Toog scherm
grenen,  vuren, douglas en bangkirai 

standaard recht scherm
grenen,  vuren, douglas en bangkirai

Afdekkap
De schermen worden
afgewerkt met afdekkap of 
afdeklat.

Afwerking van de betonpalen 
U kunt kiezen uit drie varianten:
• Bol
• Vlak
• Diamant



Witte 10x10 betonpaal met bol Witte 10x10 betonpaal met punt Witte 10x10 betonpaal vlak

Betonpalen voor hout-betonschutting

Antraciet 10x10 betonpaal met bol Antraciet 10x10 betonpaal met punt Antraciet 10x10 betonpaal vlak

Taupe 10x10 betonpaal met bol Taupe 10x10 betonpaal met punt Taupe 10x10 betonpaal vlak

10x10 Graniet motief paal met bol 10x10 Graniet motief paal met punt 10x10 Graniet motief paal vlak

Al onze palen zijn ook in de kleur stamp grijs leverbaar.
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Betonpaal | variant met lichtleiding

Betonpaal met lichtleiding 

In deze betonpaal is een lichtleiding 
verwerkt zodat de kabel van uw verlichting 
niet zichtbaar is. 

De leiding is op een hoogte van 20 cm 
vanaf de bovenkant van de betonpaal 
aangebracht. De afgebeelde lamp is ter 
illustratie en wordt niet door ons verkocht. 

Betonpalen voor hout-betonschutting
Betonkirai betonpaal

De Betonkirai betonpaal is van beton, maar heeft het uiterlijk van 
een bangkirai paal. De paal is voorzien van afgeronde hoeken en 
een stompe piramide aan de bovenzijde. Deze paal kan geplaatst 
worden bij een standaard of semi-luxe hout-betonschutting met 
een	hoogte	van	+/-	195	cm.	

R90 betonpaal

De	R90	betonpaal	heeft	een	eigentijdse	uitstraling	dankzij	de	
unieke afgeronde hoeken. De paal is voorzien van een stompe 
piramide	aan	de	bovenzijde.	De	R90	paal	kan	geplaatst	worden	
als standaard of semi-luxe hout-betonschutting met een hoogte 
van	+/-	195	cm.	

LH betonpaal

De LH betonpaal is ontwikkeld voor schermen met 16 mm  
planken. Het betreft een inschuifsysteem waarbij het scherm in 
de sponning van de betonpaal wordt geschoven. Onder rust het 
scherm op een betonplaat van 26 cm hoog. De schutting heeft 
een	hoogte	van	+/-	195	cm.	



Hout-betonschutting | standaard combinatie
Een standaard hout-beton combinatie bestaat uit grenen, vuren, douglas of bangkirai schermen met 
daaronder één gladde betonplaat. Wij gebruiken standaard onder KOMO-keur geïmpregneerd grenenhout.  
Wilt u een onderplaat met motief? Kies dan voor de semi-luxe hout-beton combinatie (zie pagina 14). 

De	hoogte	van	deze	schutting	is	standaard	±	195	cm,	±	150	cm,	of	halfhoog	±	110	cm.	Tevens	is	het	
mogelijk om met een schuin scherm van hoogte te wisselen. Met een extra betonelement kan een hoogte 
van 220 cm bereikt worden. Hiermee kan bijvoorbeeld een hoogteverschil opgevangen worden. Een 
hoogteverschil van maximaal 30 cm over de totale lengte kan op deze manier worden opgevangen. Bij een 
groter hoogteverschil wordt er met sprongen (trapsgewijs) gewerkt. 

De	grenen	schermen	zijn	verkrijgbaar	in	19-,	21-	en	23-planks.	Hierbij	staat	het	getal	voor	het	aantal	
gebruikte planken inclusief twee horizontale liggers in de schermen. Voor bangkirai hardhout geldt: 20-, 22- 
en 24-planks i.v.m. een derde ligger. 

De schermen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen recht en toog. 
Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende siervaken. V-scherm, 
trellis of gaasscherm. De schermen worden afgewerkt met een 
afdeklat of afdekkap. 

De betonnen delen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, antraciet, 
taupe en stamp-grijs. De betonpalen kunnen vlak of met een bol-
of diamantkop worden afgewerkt. De betonplaten zijn standaard 
enkelzijdig glad. De achterkant is hierbij de stortzijde. 
Desgewenst kunt u ook voor dubbelzijdig gladde betonplaten 
kiezen. Dubbelzijdig gladde platen worden vaak gekozen 
wanneer u samen met uw buren de schutting aanschaft.

Standaard schutting met horizontaal bevestigde planken
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Hout-betonschutting | semi-luxe combinatie
De semi-luxe hout-betonschutting is in 2010 geïntroduceerd. 
Deze combinatie is verkrijgbaar met zowel enkelzijdig als 
dubbelzijdig motief. Voor een overzicht van de beschikbare 
motieven kunt u terecht op pagina 5.

Mede doordat het hout van de grond staat heeft het een 
langere levensduur. Tevens geeft het een ruimtelijke sfeer in 
uw tuin. De hoogte van de schutting kan variëren in ± 110 
cm,	±	150	cm	en	een	hoogte	van	195	à	200	cm.	

Bij de semi-luxe hout-betoncombinatie kunt u als optie 
kiezen voor een betonnen sierkap tussen het houten scherm 
en het betonelement.

De beschikbare houtsoorten zijn grenen, 
vuren, douglas of bangkirai. Het grenen- 
en vurenhout is onder KOMO-keur  
geïmpregneerd. 

De schermen worden afgewerkt met een 
afdeklat of afdekkap. 

Op pagina 10 vindt u een overzicht van 
de mogelijke siervakken.

Op pagina 5 vindt u een overzicht van alle 
mogelijke kleuren en motieven van de 
betonplaten. 
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Hout-betonschutting | luxe combinatie
De	luxe	hout-beton	combinatie	is	in	2009	geïntroduceerd.	
Deze combinatie bestaat uit hoogwaardige houten schermen 
van grenen, vuren, douglas of bangkirai hardhout. Onder de 
schermen zijn twee betonnen platen met motief geplaatst. U 
heeft keuze uit verschillende motieven en kleuren.  
Een foto-overzicht van de motieven vindt u op pagina 5.

Doordat het hout hoog van de grond staat heeft het een langere
levensduur. Tevens geeft het een ruimtelijke sfeer in uw tuin.
De schermen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, 
bijvoorbeeld recht, toog, V-scherm of trellis. (zie pagina 10). 

Standaard gebruiken wij onder KOMO-keur geïmpregneerd 
grenenhout. De grenen, vuren, douglas en bangkirai schermen 
zijn	verkrijgbaar	in	19-,	21-	of	23-planks.	Dit	is	inclusief	2	
horizontale liggers.

De	schutting	heeft	standaard	een	hoogte	van	±	140	of	±	195	cm	
boven het maaiveld. 

Andere maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De betonpalen kunnen afgewerkt 
worden met een sierbol, diamantkop 
of vlak. De houten schermen kunnen 
worden voorzien van een afdeklat 
(toog) of een afdekkap (bij rechte 
schermen).

Tussen het houten scherm en de 
betonelementen ligt een betonnen 
afdekkap ter afwerking. 





Houtsoorten | grenen, vuren en douglas

Grenen hout heeft een 
vlammige	tekening,	een	fijne	nerf	
en knoest regelmatig.

Onze grenen schermen en poorten 
zijn standaard onder KOMO-keur 
geïmpregneerd middels de  
vacuüm druk methode. Hiermee 
wordt het hout tot in de kern 
verduurzaamd en wordt de 
levensduur maximaal verlengd.  

Vuren hout is zeer licht en ietswat 
geelachtig van kleur. Het hout 
knoest regelmatig. Vergeleken met 
grenen zijn de knoesten kleiner en 
regelmatiger	verdeeld.	De	nerf	is	fijn	
tot	matig	fijn.

Onze vuren schermen en poorten 
zijn standaard onder KOMO-keur 
geïmpregneerd middels de  
vacuüm druk methode. Hiermee 
wordt het hout tot in de kern 
verduurzaamd en wordt de 
levensduur maximaal verlengd.  

Douglas hout is rood-bruin van 
kleur	en	heeft	een	fijne	nerf.	

Wij gebruiken onbehandeld 
douglas hout. 

Desgewenst kunt u het hout zelf 
verduurzamen met douglas olie.  
U vindt dit product op pagina 22  
van deze brochure. 

Grenen	scherm	180	x	180	cm		 	 	 	Grenen	poort	180	x	90

Vuren	scherm	180	x	180	cm		 	 	 Vuren	poort	180	x	90

Douglas	scherm	180	x	180	cm		 	 	 Douglas	poort	180	x	90
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Houtsoorten | bangkirai
Voor een schutting van bangkirai plaatsen wij de 
schermen op een dubbele of enkele betonplaat. Zo 
vertrouwt u op de stevigheid van beton en geniet 
u van de aanblik van bangkirai hout.

Het duurzame karakter van bangkirai schuttingen zorgt 
dat u lang van uw schutting kunt blijven genieten.

Bangkirai is in Nederland de meest gebruikte hard-
houtsoort. Vooral voor buitenwerk is het materiaal 
favoriet. Een schutting van bangkirai is dan ook een 
logische keuze. Dat komt met name omdat: 

• bangkirai niet schimmelt
• bangkirai langer dan 25 jaar mee gaat
• vergrijzing met het juiste onderhoud 

eenvoudig te voorkomen is

Bangkirai trellis
180 x 180 cm

Bankirai trellis  
90	x	180	cm	 
40 x 180 cm

Toplat 
Afdeklijst voor schermen
180 cm breed

Bangkirai scherm 
180 x 180 cm

Bangkirai scherm 
180 x 130 cm

Overzicht van verschillende elementen:
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Poorten 

Onze poorten zijn verkrijgbaar in grenen, 
vuren, douglas en bangkirai. Alle enkele 
poorten zijn verkrijgbaar in breedtematen van 
90	t/m	150	cm,	oplopend	met	10	cm.	Er	is	
ook een enkele poort van 200 cm breed. De 
hoogte	is	standaard	195	cm.	

Met 2 enkele poorten is het mogelijk een 
dubbele poort te creëren. De maximale 
breedte van een dubbele poort is 400 cm. 
De	totale	hoogte	is	±	1.95	meter.

Alle poorten zijn standaard voorzien van:
• Verzonken stalen frame
• RVS dag- en nachtslot met cilinder
• Verstelbare scharnieren

Dubbele poort in bangkirai

Grenen poort met antraciet betonpalen



Granietmotief betonpaal | voorbeelden
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Hermadix | tuindecoratiebeits & olie
Mens- en natuurvriendelijke tuindecoratiebeits voor geïmpregneerd tuinhout. Deze kwalitatieve beits 
beschermt en geeft kleur aan uw tuin. Deze watergedragen oliebasis beits heeft een lange levensduur, 
is sneldrogend en eenvoudig verwerkbaar.

Tuindecoratiebeits

De gebruikte conserveringsmiddelen 
in geïmpregneerd hout verlengen de 
levensduur, maar voorkomen niet dat deze 
houtsoort onder invloed van regen, wind 
en zon na verloop van tijd grijs uitslaat 
en vies wordt. Door het hout te beitsen 
voorkomt u dit. De tuindecoratiebeits is 
kleurloos.

Bangkirai-olie

De Bangkirai olie geeft langdurige, 
waterafstotende bescherming en voorkomt 
vergrijzing en vervuiling. Het natuurlijke 
karakter en de kleur blijven behouden 
door deze oliën. Bangkirai olie kan zowel 
op nieuw als vergrijsd bangkirai- en ander 
hardhout worden toegepast.

Douglas-olie 

Voor nieuw en oud douglas en lariks 
hout. Geeft een transparante uitstraling 
zodat de houtnerf en houtstructuur 
zichtbaar blijven. Verkrijgbaar in Naturel.

H&S Betonwaren | coating
Door weersinvloeden loopt ook de kleur van de betonproducten op den duur terug. Speciaal hiervoor 
heeft H&S Betonwaren een blanke coating ontwikkeld om dit proces te vertragen. Mocht de kleur al 
zijn teruggelopen dan kunt u bij ons ook terecht voor coating in de kleur antraciet en taupe. 



H&S Betonpoeren | voor tuinhuis of overkapping

M16 en M20 stelplaten zijn los verkrijgbaar.

Betonpoer Amsterdam Betonpoer Eindhoven Betonpoer Groningen

Betonpoer Rotterdam Betonpoer Utrecht Betonpoer Zeeland

Betonpoer Helmond (hoek)   Betonpoer Helmond (tussen) Betonpoer Turnhout
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H&S Design | tuintafel

Tafelblad van bewerkt steigerhout

Deze robuuste H&S Design tuintafel is vervaardigd uit antraciet beton. De poten zijn bevestigd aan een 
tafelblad van bewerkt steigerhout of larix-douglas boomstam schaaldelen. 

De	afmeting	van	het	blad	is	ongeveer	90	x	250	cm.	Afwijkende	maten	zijn	op	aanvraag	verkrijgbaar.

Tafelblad van lariks-douglas houtZijaanzicht tafelpoot met steigerhout inleg

H&S Design | tuinbank Biesbosch
Nieuw in ons assortiment is de tuinbank Biesbosch. Het onderstel bestaat uit twee antraciet betonnen delen 
en de liggers kunnen zowel in Douglas hout als in Bangkirai hout geleverd worden. 

De afmeting van de tuinbank is circa 150 x 45 x 45 cm 



H&S Design | accessoires

Waxinelichthouder 3 lichtjes Waxinelichthouder	9	lichtjes Waxinelichthouder 3 delige set

Klok antraciet beton

De	waxinelichthouders	zijn	verkrijgbaar	in	antraciet	en	wit/grijs	beton	of	in	drie	steenfinish	kleuren.	

Staande klok

Varianten	in	steen-finish

Hout-look boomstamschijven

Deze taupe boomstamschijven van beton zijn te 
gebruiken als plateau voor decoratie of als 
staptegel in uw tuin. Ook verkrijgbaar in wit en  
antraciet. Verkrijgbaar in diverse maten. Een  
variant met geïntegreerde led-spot wordt later 
dit jaar verwacht. 

De serie klokken is verkrijgbaar in antraciet en 
wit/grijs	beton	of	in	drie	steenfinish	kleuren.	

Afmetingen klok: 
50 cm hoog, 40 cm breed en 6,5 cm diep.

Afmetingen staande klok:
30	cm	hoog,	18	cm	breed	en	9	cm	diep.



Lage tuinhekken en poorten| lage tuinhekken
Een laag tuinhek is zeer geschikt voor uw voortuin, ter decoratie in de achtertuin of als tuinafscheiding van 
uw moestuin. Aankleding en inrichting van uw tuin in combinatie met het plaatsen van een tuinhek is in 
overleg mogelijk. 

Bangkirai poortGrenen poort

Showtuin Elbe-motief Showtuin Klassiek steenmotief
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Tuinhek Hugo en Evi | nieuw ontwerp

Tuinhek Hugo

Dit tuinhek is opgebouwd uit betonpalen van 13 x 13 cm 
met een robuust betonnen tuinhek. Verkrijgbaar in de 
kleuren wit en antraciet. De elementen zijn 136 cm breed 
en het hek is ongeveer 56 cm hoog.

Tuinhek Evi

Dit tuinhek is opgebouwd uit betonpalen van 13 x 13 cm 
met	hiertussen	grenenhouten	liggers	van	5	x	9	cm.	
Tevens verkrijgbaar met liggers van bangkirai.
De elementen zijn 136 cm breed en het hek is ongeveer 
56 cm hoog.
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Betonschutting | technische informatie



Luxe hout-beton combinatie | technische informatie
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Notities :



Bezorgservice | meetservice
Bezorgservice / transportservice
Wanneer u zelf een schutting wilt plaatsen, maar niet in de gelegenheid bent om het materiaal op te 
halen, biedt de nieuwe bezorgservice van H&S Betonwaren bv de ideale uitkomst voor u als doe-het-
zelver. Voor beschikbaarheid en prijzen kunt u telefonisch of via email contact met ons opnemen.

Meetservice
Ter uitbreiding van onze service en om het vooral voor u gemakkelijk te maken kunt u gebruikmaken 
van onze professionele meetservice. Zo heeft u er zelf geen omkijken naar en weet u zeker dat alle 
maten correct opgemeten worden. Indien u binnen 140 km van onze vestiging te Helmond woont en 
vanaf 15 meter schutting wilt laten plaatsen, kunt u gratis gebruikmaken van de meetservice.

Woont u verder weg of wilt u minder dan 15 meter schutting laten plaatsen, neemt u dan contact met 
ons op voor de mogelijkheden. 

Website | H&S Betonwaren
Voor meer informatie en foto’s van onze producten kunt u ook terecht 
op onze website. U vindt hier bijvoorbeeld aanvullende informatie over 
onze schuttingen, accessoires en tuindecoratie. 

Ontvangt u liever eerst een op maat gemaakte offerte? Ook dan bent 
u op onze website aan het juiste adres: www.hsbeton.nl.



H&S Betonwaren bv 
Ringdijk 12

5705 CT Helmond 

telefoon:	+31	(0)492	521	578

internet: www.hsbeton.nl
e-mail: info@hsbeton.nl

CE-markering vooraf vervaardigde betonproducten voor schuttingen

Wij	behouden	ons	het	recht	voor	op	elk	moment	specificaties	te	wijzigen.	Onder	voorbehoud	van	zetfouten.	Foto’s	en	afbeeldingen	uit	deze	
catalogus	mogen	niet	gereproduceerd	worden	zonder	schriftelijke	toestemming	van	H&S	betonwaren	bv.	©2019.	


