Kapschuren

Kapschuren

#1610698773165650
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Kenmerken & opties
•

Landelijk genieten
De Kapschuur Premium is al
jaren een karakteristiek aanblik
in de tuin, een prachtige
aanvulling voor elke moderne
of landelijke tuin.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 260 of 310 cm.

•

Totale hoogte: 305 of 323 cm hoog

•

Doorloophoogte: 234 of 252 cm.

•

Hoogte voorwanden: 267 of 285 cm.

•

Hoogte achterwanden: 186 cm.

•

Staanders van massief douglas of duplo verlijmd
vurenhout: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 6,5x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal ± 25,5 cm hoog).

2 Segmenten
#1610112143632655

Kapschuren

3 Segmenten
#1610112175770677

Modulair

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Kapschuur Premium
Wat een plaatje. Vind je ook niet? Vroeger werden dit soort
schuren met name gebruikt op de boerderij voor het droog
stallen van allerlei landbouwwerktuigen. Wij hebben de
kapschuur van het land gehaald en stellen hem beschikbaar
voor alle liefhebbers van een traditioneel landelijke
uitstraling. Uiteraard geschikt om in te ontspannen en even

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:
•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

een momentje tot rust te komen. Even weg van alle drukte
die de huidige tijd met zich meebrengt.
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Enkele kant-en-klare
samenstellingen
M Diepte 260 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

L Diepte 310 cm
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

€ 4.096,-

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

Prijsindicatie

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

De wanden kunnen

voorkom je opspattend water en zand.

in dezelfde of in

Variatie

afwijkende kleur

Bij de indeling is veel mogelijk.

worden gespoten.

met kruis. Maak een keuze uit een aantal

Prijsindicatie

#1610098018143509

€ 4.947,-

Plaats een recht hekwerk of een hekwerk
wandtypes; blokhutprofiel, Zweeds rabat,
halfhouts rabat of rhombusprofiel. 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 configurator 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.
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Prijsindicatie

#1610107169248407

€ 5.289,51

Story

Bladerend door de Hillhout catalogus viel de blik van
Luc en Linda op een ontwerp dat leek op iets wat ze
zelf al eens hadden getekend. “Omdat het modulair
was, konden we het samenstellen naar ons idee.
Een praktisch bouwpakket, dat min of meer kant-enklaar werd geleverd. Mijn vader en ik konden er goed
mee uit de voeten. We hebben het samen gebouwd,
de kleine Lex hielp natuurlijk ook een beetje mee.
Een mooi vader-zoon-kleinzoon project!”

Om trots op te zijn
Kapschuren

Een plek met mogelijkheden, noemt Luc het
buitenverblijf. “Heerlijk om er met vrienden te zitten.
Het is ook vooral een plek voor ons gezin. Voor de
jongens is het hun eigen wereldje in de achtertuin,
voor Linda en mij is het een rustige relaxplek om van
de zon te genieten. Wie er het meest blij mee is?

Luc, Linda, Lex en Maes, Erp

“We wilden een
fijne én praktische
oplossing.
Missie geslaagd!”

Dat zijn we allemaal, maar... als je iets met eigen
Rode dakpannen, honingkleurig houtwerk

handen bouwt dan ben je toch wel extra trots!”

en donkere wanden. Kom je door de
poort de achtertuin in, dan is
de kapschuur het eerste wat je ziet.
Een mooie binnenkomer, aldus Luc:
“Ja, vooral het open gedeelte straalt
gastvrijheid uit. Het nodigt uit om even

“We hebben het samen gebouwd.
Een mooi vader-zoon-kleinzoon project!”

lekker te gaan zitten, voor een kop koffie
en een praatje. Dat hadden we ook echt
voor ogen toen we op zoek gingen naar
iets moois en gezelligs voor in onze
nieuwe achtertuin – we wonen hier net
een paar maanden.”

“Stiekem zoeken we steeds een reden
om er weer even te kunnen zitten.”
Luc en Linda zijn blij met hun nieuwe
kapschuur, dat is meteen duidelijk.
Geen zonnestraal of moment blijft
onbenut. Precies waarom je een
Hillhout in je achtertuin zet.

Wensenlijstje
Een jong gezin, twee kinderen en
daarmee ook veel spullen, speelgoed
vooral. Dan is een kapschuur een
mooie én slimme optie. “We wilden een
woonkamer voor buiten creëren, een fijne
plek”, aldus Luc. “Maar het buitenverblijf
moest ook praktisch zijn; opbergruimte
dus. Ik heb een achtergrond in design,
dus het moest natuurlijk óók mooi zijn.
Een wensenlijstje dus.”
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Kenmerken & opties
•

Royaal genieten
De Kapschuur Excellent is
een modern vormgegeven
kapschuur die niet misstaat
in een moderne tuin. Volledig
naar wens in te delen en aan te
passen aan jouw wens.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 1 dieptemaat: 400 cm.

•

Totale hoogte: 408 cm hoog.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Hoogte voorwanden: 224 cm.

•

Hoogte achterwanden: 125 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 14x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Getoogde schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

2 Segmenten
#1610112287701977

3 Segmenten
Kapschuren

#1610112305671460

Modulair

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Kapschuur Excellent
De Kapschuur Excellent is een echte blikvanger in

je hebt gelijk een gezellig sfeertje te pakken. Momenten om

de tuin. Modern maar met een knipoog naar het

nooit meer te vergeten.

verleden. Vandaar dat deze kapschuur in zowel de
Het is een royaal tuinverblijf waarin je zeker kan

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

genieten van al het mooie dat het buitenleven te bieden

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

heeft. Organiseer een High tea met vriendinnen of een

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

feestje met je vrienden in de Kapschuur Excellent en

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

moderne als traditionele tuin niet uit de toon zal vallen.
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Getoogde schoren
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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.

Met een zolder
creëer je een
extra bergruimte
voor bijvoorbeeld
tuinspullen.

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

€ 6.995,-

Pen-gat verbindingen

Prijsindicatie
XXL Diepte 400 cm

Of voer de volgende code in: #1610098748528301
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.
Kapschuren

Prijsindicatie

#1610107709156063

€ 11.998,-

Topgevels
De nok van de Hillhout Kapschuren
Excellent kan worden afgewerkt met
behulp van een topgevel. Dit is nodig
wanneer je een bergruimte wind- en
waterdicht wil maken. De topgevel
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kan ook als decoratief element

Prijsindicatie

worden toegevoegd.

€ 11.114,-

#1610107843627090
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Story

Naast een fijne plek voor de dochters is de
kapschuur vooral ook een rustpunt voor het hele
gezin. Samen een hapje eten, even in je eentje
relaxen met een boek of in alle rust werken op de
Kapschuren

laptop. “Ja, het kan hier allemaal. Het open deel
biedt schaduw en beschutting, tot diep in het najaar
kunnen we er zitten. En wordt het te fris dan zitten
we gezellig in het afgesloten deel, dat is in dezelfde
stijl ingericht én er hangt een warmtelamp.” >>

Riccardo, Janine & dochters Rosa,
Nina en Donna, Son en Breugel

“Rust en ruimte.
Een stukje wellness
in onze eigen tuin.”

“We zijn met de dealer door de
catalogus gelopen”, vertelt Riccardo.
“Zo kozen we alle elementen waarmee
we de kapschuur vrijwel exact konden
nabouwen. Plus alle extra’s die we
daarbij tegenkwamen en die het verblijf

“We kijken uit over de hele tuin.
Daar is zo’n buitenverblijf natuurlijk
ook voor bedoeld.”

nóg mooier maakten. Zoals de witte
hekjes aan de voorzijde. En natuurlijk
het glas in de zijwand, waardoor we vrij
zicht over vrijwel de gehele tuin hebben.
Daar is zo’n buitenverblijf natuurlijk ook
voor bedoeld.”

Het was een plaatje in een magazine
waar ze verliefd op werden. Riccardo
en Janine namen het mee naar de
dealer. Voor zo’n kapschuur moesten
ze bij Hillhout zijn, liet hij hen weten.
Het duurde niet lang voordat het luxe
buitenverblijf in de achtertuin stond.

Chillplek en rustpunt
Het idee voor die glazen zijwand kwam
van Riccardo’s dochter. “Een slim idee,
want nu valt er een zee aan licht binnen.
Bovendien zorgen de strakke, zwarte
kozijnen voor een industrieel, hip
sfeertje. En dat vinden mijn drie dochters
natuurlijk ook leuk. Het is een plek
waar ze heerlijk kunnen chillen met hun
vriendinnen. En geloof me, dat doen ze
dan ook!”
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Kapschuren

Story

Comfort was voor Riccardo en Janine ook één van
de redenen om het buitenverblijf een plek te geven
in hun ruime, groene tuin. “We stappen nu zo vanuit
het zwembad het verblijf in, lekker warm en beschut.
Eigenlijk is het een stukje wellness in onze eigen tuin.
Het vakantiegevoel. Heerlijk!”

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een dealer
bij jou in de buurt.
60
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Kapschuur
op maat

Wij maken graag een kapschuur
op maat. Zo is er een prachtige
oplossing voor elke tuin.

Voor die situaties waarin
de standaard formaten en
modulaire oplossingen niet het
gewenste resultaat opleveren
bieden we maatwerk.

Zit jouw ideale kapschuur net
niet in ons standaard assortiment?
Dan lossen we het graag voor je
op. Ga naar de Hillhout dealer bij jou
in de buurt en hij zal toelichten hoe
Kapschuren

het in z'n werk gaat.

Voorbereiding
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

Kapschuur
Maatwerk

tekenaars. Binnen enkele dagen
heb je een helder antwoord over
haalbaarheid, prijs en levertijd.

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een
dealer bij jou in de buurt.

Graag willen we je inspireren met
een aantal voorbeelden van maatwerk
oplossingen die we hebben mogen
realiseren in samenwerking met
onze dealers.
Het zijn stuk voor stuk prachtige
buitenverblijven geworden met een
rustieke aanblik.
De styling en een mooi aangelegde
tuin maken het totaalplaatje compleet.
Met een beetje fantasie zie je het zo
voor je.
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Zadeldaken

Zadeldaken

#1610698925716538
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Kenmerken & opties
•

Elegante
verschijning
Het Zadeldak Excellent is
een klassieke schoonheid.
De gebogen schoren en open
topgevel zorgen voor een
moderne twist. Natuurlijk is het
Zadeldak Excellent in te delen
naar eigen wens, zodat jouw
verblijf precies is afgestemd op
jouw wensen.

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

•

Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 en 400 cm.

•

Totale hoogte: 342 of 369 cm hoog.

•

Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.

•

Doorloophoogte 224 cm.

•

Hoogte wanden: 224 cm.

•

Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.

•

Ringbalken: 14x14 cm.

•

Spanten: 6,5x14 cm.

•

Schoren: 6,5x14 cm.

•

Dakbeschot: 1,6x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).

•

Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

2 Segmenten
#1610112410480058

3 Segmenten
#1610112428473120

Modulair

Beschikbaar in:

Douglas

02

09

04

05

06

Kleuren

01

Beschikbaar in:

Vuren

01

02

Zadeldak Excellent
geliefd model, ook voor in de tuin. Het Zadeldak Excellent

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf
met de volgende keuzemogelijkheden:

is een klassieke schoonheid. De gebogen schoren en open

•

Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.

topgevel zorgen voor een moderne twist. Natuurlijk is het

•

Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

Zadeldak Excellent in te delen naar eigen wens, zodat jouw

•

Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Het zadeldak is een traditionele dakvorm. Al jaren een zeer

verblijf precies is afgestemd op jouw wensen.
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Prachtig maatwerk glazen
topgevel. Echt vakmanschap
van een van onze dealers.
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Zadeldaken

Kleuren

Zie voor prijsindicaties onze configurator (scan de QR code).

Enkele kant-en-klare
samenstellingen
L Diepte 310 cm

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle
samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

XXL Diepte 400 cm
Stel dit verblijf samen
in onze configurator.
Scan de QR-code

Ben je geïnteresseerd of wil
je graag meer informatie?

Prijsindicatie

€ 4.999,-

Of voer de volgende code in: #1610099285052184
Bekijk pag. 14 voor meer uitleg over de configurator.

Kijk op www.hillhout.nl voor

Zadeldaken

een dealer bij jou in de buurt.

Zolder
In de Hillhout zadeldaken Excellent kan een zolder worden
geplaatst. Hiermee creëer je een extra bergruimte voor bijvoorbeeld
tuinspullen. De zolder kan ook worden toegevoegd als plafond van
een berging.
Prijsindicatie

Hillhout Excellent
Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken

#1610099388537248

€ 6.760,-

worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.
Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een
gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Prijsindicatie
Pen-gat verbinding
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#1610099795644333

€ 11.217,69

Maak een duidelijke schets of tekening met de
Voor die situaties waarin
de standaard formaten en
modulaire oplossingen niet het
gewenste resultaat opleveren
bieden we maatwerk.

gewenste vorm, afmetingen en samenstelling.
Jouw Hillhout dealer legt deze graag voor aan
ons team van technisch tekenaars.

Ga voor meer informatie naar
www.hillhout.nl en vind een

Zadeldaken

dealer bij jou in de buurt.

Zadeldak
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.
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