Square


Omheining met vierkante palen van 12cm x 12cm



Met een mooi afgewerkte en afgeronde kop



Planken schuiven door de paal



Groen geïmpregneerd.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging.
Vierkante palen van 12cm x 12cm – glad geschaafd – met vellingkant – gepunt.
Lengte palen respectievelijk 2m00, 2m25, 2m50.
Afstand tussen de palen 2m50 (ook beschikbaar op 3m).
Planken van 4cm x 12cm x 2m50 of 3m00 – geschaafd – met afgeronde hoeken

Hoogte
1m20
1m20
1m40
1m60

Aantal regels
2
3
3
4

2m50 afstand
€ 20,65
€ 24,42
€ 25,57
€ 30,53

3m00 afstand
€ 17,98
€ 21,55
€ 22,51
€ 27,04
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Square Black Edition



Omheining met vierkante palen van 12cm x 12cm.



Met een mooi afgewerkte en afgeronde kop.



Planken schuiven door de paal.



Zwart geïmpregneerd.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging. Na deze behandeling
wordt het hout zwart geïmpregneerd voor een duurzame en intensieve kleur.
Vierkante palen van 12cm x 12cm – met vellingkant - glad geschaafd – gepunt.
Lengte palen respectievelijk 2m00, 2m25, 2m50.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 4cm x 12cm x 2m50 – geschaafd – met afgeronde hoeken.

Hoogte
1m20
1m20
1m40
1m60

Aantal regels
2
3
3
4

2m50 afstand
€ 24,48
€ 29,52
€ 31,19
€ 38,01
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Royal Tropic Classic


Omheining met vierkante palen van 10cm x 10cm.



Een prestigieuze uitstraling met klassieke
diamantkop.



Planken schuiven door de paal.



Tropisch hardhout.

Technische info:
Tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I – Okan.
Palen van 10cm x 10cm – glad geschaafd met vellingkant – gepunt.
Lengte palen respectievelijk 2m10 -2m30 – 2m50.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 3,5cm x 12,3cm x 2m50 – glad geschaafd – met afgeronde hoeken.

Hoogte
1m20
1m20
1m40
1m60

Aantal regels
2
3
3
4

2m50 afstand
€ 35,94
€ 44,72
€ 45,92
€ 55,50
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Royal Tropic Modern


Omheining met vierkante palen van 10cm x 10cm.



Een exclusieve uitstraling met moderne afgeronde
kop.



Planken schuiven door de paal.



Tropisch hardhout

Technische info:
Tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I – Okan.
Palen van 10cm x 10cm – glad geschaafd met vellingkant – gepunt.
Lengte palen respectievelijk 2m10 -2m30 – 2m50.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 3,5cm x 12,3cm x 2m50 – glad geschaafd – met afgeronde hoeken.

Hoogte
1m20
1m20
1m40
1m60

Aantal regels
2
3
3
4

2m50 afstand
€ 35,94
€ 44,72
€ 45,92
€ 55,50
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Oklahoma


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



Traditionele opschroef omheining met
afgeschuinde kop.



Planken worden geschroefd of genageld op de paal.



Groen geïmpregneerd

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

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

Aantal regels
2
3
3

2m50 afstand
€ 12,96
€ 16,15
€ 16,93
Prijs per lopende meter

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

Massive


Omheining met ronde palen diameter 14cm



Robuuste ronde paal



Planken schuiven door de paal.



Groen geïmpregneerd of gecreosoteerd.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten of creosootolie tot verzadiging.
Palen van 14cm diameter – gefreesd – gepunt – gekroond.
Lengte palen respectievelijk 2m20, 2m50.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 4cm x 12cm x 2m50 of 5m00 – geschaafd – met afgeronde hoeken.

Hoogte

Aantal regels

1m20 à 1m30
1m20 à 1m30
1m40 à 1m50

2
3
3

Groen
geïmpregneerd
€ 15,26
€ 18,78
€ 19,85

Gecreosoteerd
€ 17,14
€ 21,56
€ 22,60

Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Windsor


Omheining met vierkante palen 12cm x 12cm.



Uitgesproken ontwerp met diamantkop.



Planken schuiven door de paal.



Groen geïmpregneerd.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging.
Palen van 12cm x 12cm – glad geschaafd.
Lengte palen respectievelijk 2m25 of 2m50.
Afstand tussen de palen 3m00.
Planken van 10cm x 5cm x 3m00 – geschaafd – met afgeronde zijden.

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

Aantal regels
2
3
3

3m00 afstand
€ 17,45
€ 20,95
€ 21,95
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Ascot


Omheining met vierkante palen 9,5cm x 9,5cm.



Verfijnde vierkante paal met geraffineerde
afgevlakte diamantkop



Planken schuiven door de paal.



Tropisch hardhout

Technische info:
Tropisch hardhout – duurzaamheidsklasse I – Okan.
glad geschaafd met vellingkanten
Palen van 9,5cm x 9,5cm.
Lengte palen respectievelijk 2m25 -2m50.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 3,5cm x 12,3cm x 2m50 – geschaafd - met afgeronde hoeken.

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

Aantal regels
2
3
3

2m50 afstand
€ 33,56
€ 41,98
€ 43,88
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal zoals een hoek-, ‘T’-, 135°, 9°, ½ of eind paal wordt een supplement
gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Royal Tropic Safety


Piste omheining met afgeronde toprail.



Vierkante palen van 10cm x 10cm.



Planken schuiven door de paal.



Tropisch hardhout

Technische info:
Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse I – Okan.
Vierkante palen van 10cm x 10cm waardoor de planken schuiven– glad geschaafd– gepunt.
Lengte palen respectievelijk 1m40, 1m90 of 2m10.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 3,5cm x 12,3cm x 2m50 – geschaafd – met afgeronde hoeken.
Toprail van 9,5cm x 9,5cm x 2m50, met afgeronde bovenhoek om veiligheidsredenen.

Hoogte
0m75
1m20
1m20
1m40

Aantal regels
1R + 1 top
1R + 1 top
2R + 1 top
2R + 1 top

2m50 afstand
€ 42,74
€ 45,75
€ 54,68
€ 56,12
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal wordt een supplement gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Square Safety


Piste omheining met afgeronde toprail.



Vierkante palen van 12cm x 12cm.



Planken schuiven door de paal.



Groen geïmpregneerd.

Technische info:
RNG (Rood Noords Grenen). Het hout is ovengedroogd voor impregnatie tot 22% vocht,
vacuüm-druk geïmpregneerd met groene zouten tot verzadiging.
Vierkante palen van 12cm x 12cm – waar planken door schuiven - glad geschaafd – met
vellingkant.
Lengte palen respectievelijk 1m40, 1m80 of 2m00.
Afstand tussen de palen 2m50.
Planken van 4cm x 12cm x 2m50 of 5m00 – geschaafd – met afgeronde hoeken – groen
geïmpregneerd.
Toprail van 14cm diameter – overlangs gezaagd op 12cm – passend op vierkante paal 12cm
x 12cm – lengte 2m50 – ovengedroogd en groen geïmpregneerd tot verzadiging.

Hoogte
0m75
1m20
1m20
1m40

Aantal regels
1R + 1 top
1R + 1 top
2R + 1 top
2R + 1 top

€ 21,76
€ 24,70
€ 28,98
€ 29,38
Prijs per lopende meter

Plaatsingsprijzen op aanvraag en afhankelijk van de situatie en het aantal lopende meters.
Per speciale paal wordt een supplement gerekend van €7/paal. Prijzen zijn excl. BTW.

Field Gate


Poorten in tropisch hardhout.



Moabi - duurzaamheidsklasse I



Beschikbaar in enkele of dubbele
Opstelling.

Technische info:
Het hout is ovengedroogd tot 20% vocht om de stabiliteit te garanderen.
Met dubbele pen en gat verbinding in een traditionele constructie.
Geschaafd en geschuurd.
Inox veiligheidsbouten.
Standaard hoogte van 1m20 of 1m40.
Standaard breedtes 1m20, 1m50, 1m80, 2m10, 2m40, 2m70, 3m00, 3m30, 3m60.
Maatwerk mogelijk, prijzen op aanvraag.
Alle maten zijn combineerbaar.

1m20
1m50
1m80
2m10
2m40
2m70
3m00
3m30
3m60

1m20 hoogte
€ 295,99
€ 340,59
€ 374,88
€ 396,22
€ 475,79
€ 522,05
€ 565,71
€ 609,30
€ 651,22

1m40 hoogte
€ 362,59
€ 417,22
€ 459,23
€ 485,37
€ 582,84
€ 639,51
€ 692,99
€ 746,39
€ 797,74

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

Dublin


Poorten in groen geïmpregneerd zachthout.



Vuren hout tot saturatie geïmpregneerd.



Beschikbaar in enkele of dubbele
Opstelling.

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

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

1m20 hoogte
€ 161,25
€ 184,50
€ 203,25
€ 213,75
€ 230,25
€ 263,25
€ 291,00

1m45 hoogte
X
€ 216,00
€ 232,93
€ 269,25
€ 273,75
€ 312,75
€ 352,50

1m80 hoogte
X
X
€ 321,75
€ 358,50
X
X
X

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

Wellington


Poorten in tropisch hardhout.



Keruing hout



Beschikbaar in enkele of dubbele
Opstelling.

Technische info:
Met dubbele pen en gat verbinding in een traditionele constructie.
Geschaafd en geschuurd
Inox veiligheidsbouten
Hoogte van 1m20
Breedtes 1m20, 1m50, 1m80, 2m10, 2m40, 3m00, 3m60
Beschikbaar in enkele of dubbele opstelling.
Alle maten zijn combineerbaar.

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

€ 252,80
€ 266,40
€ 277,60
€ 310,40
€ 343,20
€ 407.20
€ 493,60

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

Beslag

Verstelbare scharnieren
€ 50,00/st

Overslag voor dubbele poort
€ 25,00/st

Houten grondsteun voor dubbele poort
€ 50,00/st
Betonvoet voor dubbele poort
€ 20,00/st

Bodemgrendel voor dubbele poort
€ 25,00/st

Poorthouder op houten steun
€ 50,00/st

Anti-diefstalpin
€ 19,50/st

Sluitsysteem met veer
€ 25,00/st

Schuifgrendel
€19,00/st

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

Poortpaal


In tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse I



of in RNG (Rood Noords Grenen).

Technische info:
Geschaafde afwerking.
Diamantkop 30°.
Voorzien van vellingkanten.
Tropic

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

Nordic

15x15
€ 116,63
€ 128,39
€ 142,25
€ 154,95
€ 58,00
€ 68,00
€ 71,00
€ 88,00

17x17
€ 149,18
€ 163,32
€ 182,11
€ 194,85
X
X
X
X

.

Electriciteit
Bescherm uw omheining door het plaatsen van stroomdraad.

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

Afwerking
Ring isolator
w-isolator

€/lm
€3
€3,5
Prijs voor 2 lijnen incl. plaatsing

Draadgaas op omheining


Bescherm uw dieren groot en klein met gegalvaniseerde draadgaas.

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

43cm
58cm
80cm
117cm

Aantal horizontale draden
5
6
8
10

Prijs/lm
€ 3,07
€ 3,54
€ 4,88
€ 6,25
Prijzen incl. toebehoren, excl. plaatsing

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

Kleinveedraad


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

Technische info:
De gegalvaniseerde staaldraad gaat doorheen
de palen.
Gegeven prijs is voor 5 draden.

€/lm
€4,5

Prijs incl. plaatsing

Schuilstallen


Bescherm uw paard tegen zon, regen en wind



Schuilstal uitgevoerd in grijs geïmpregneerd vuren hout.



In single en double formaat

Technische info:
Single

Double

Buiten-afmeting

4m00 x 3m30

6m45 x 3m30

Binnen-afmeting

3m70 x 3m00

6m15 x 3m00

2m50 vrije hoogte en 3m50 in de nok.
Volledige voorkant open.
Asymmetrisch puntdak met grijze dakpanelen en 30mm isolatie.
Binnenkant afgewerkt met betonplex tot 1m25 hoogte.

Schuilstal
Opties
Betonplex tot boven
Dakpaneel met dakpan motief + 40mm isolatie
Zinken dakgoot enkel
Zinken dakgoot dubbel

Single
€ 3950

Double
€ 4995

€ 195
€ 545
€ 335
€ 665

€ 335
€ 915
€ 475
€ 945

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

Verkoopsvoorwaarden
Afhaling
U kan uw omheining ook zelf plaatsen. Afhaling op afspraak.
Plaatsing
Plaatsingsprijzen worden vastgelegd voor normale grondomstandigheden. Er mogen zich dus
geen stenen noch wortels in de grond bevinden. De Sutter Naturally kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele schade aangebracht aan leidingen of andere, welke gelegen zijn
op of rond de plaats waar de omheining dient aangebracht te worden.
Levering zonder plaatsing
Franco levering in België vanaf € 1950,00.(nettobedrag, excl btw). Bij leveringen < € 1950,00 wordt
een bijdrage in de transportkosten gerekend van € 145,00.
Alle goederen zijn verzekerd onder CMR voorwaarden.
De klant wordt geacht over een heftruck te beschikken en de vrachtwagen op eigen kracht te
lossen. Levering met kooiaap of met kraan rechtstreeks op de werf is mogelijk. Prijs op aanvraag.
Zolang de geleverde goederen niet volledig worden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.
Het risico gaat echter over op de koper, bij levering van de goederen.
Prijzen
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW
Openingsuren
Te consulteren per filiaal op www.desutter-naturally.com
Hout leeft
Hout is een natuurlijk product. Gelieve er rekening mee te houden dat er zich barsten kunnen
voordoen en dat het hout kan uitzetten. Dit kan geen nadeel berokkenen aan uw product en heeft
geen invloed op de kwaliteit.
Garantie
ALGEMEEN
Verwachte levensduur van 20 jaar met anti-rotgarantie aan 100% gedurende de eerste 10 jaar op
materiaal en plaatsing.
Vervolgens daalt de garantie-waarde met 20% per jaar voor de volgende 5 jaar; deze degressieve
garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.
TROPISCH HARDHOUT – duurzaamheidsklasse 1
Verwachte levensduur van 30 jaar met anti-rotgarantie aan 100% gedurende de eerste 15 jaar op
materiaal en plaatsing.
Vervolgens daalt de garantie-waarde met 20% per jaar voor de volgende 5 jaar; deze degressieve
garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.
De garantie kan enkel worden toegepast na het vertonen van de aankoopfactuur aangeleverd door
de klant.
Deze garantiebepalingen gelden tevens voor Premium Partners en verdelers in het buitenland.
LA LISTE DE PRIX EN FRANÇAIS VOUS SERA ENVOYEE SUR SIMPLE DEMANDE.

Deze prijslijst is geldig van 1 februari 2019 tot volgende uitgave.

