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P O S T M U S  C O L L E C T I E

T U I N H O U T





TUINHOUT
Om structuur aan te brengen in uw tuin is passend tuinhout 

onmisbaar. Of het nu gaat om een houten schutting, een ander 

soort tuinafscheiding, een pergola, een vlonder of een damwand. 

Postmus.nl heeft er hout voor!  

We hebben alle opties overzichtelijk voor u op een rijtje gezet 

zodat u makkelijk vindt wat u zoekt. Bij ons kunt u terecht voor 

verschillende soorten hout, verschillende kleuren en diverse systemen. Een bamboescherm 

nodig om u tuin helemaal af te maken? Mist u nog een deur voor uw tuinafscheiding? 

Ook dat vindt u hier terug. 

Onze oplossingen zijn niet alleen praktisch maar ook nog eens fraai om naar te kijken. 

Want u weet wat ze zeggen: het oog wil ook wat.

Scan de QR code
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TUINHOUT

Douglas Rabat Gespoten
       zie pagina 19



TUINHOUT



Douglas afdekkap, onbehandeld
4.2x8,5x180 cm   29759

Douglas plankenscherm
21 planks, onbehandeld

180x180 cm, 16 mm   30361

Douglas plankenscherm
19 planks, onbehandeld

180x180 cm, 16 mm   30359

DOUGLAS

SCHERMEN EN DEUREN
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V�r palen en acce�oires 
          zie pagina 15 !



DOUGLAS

SCHERMEN EN DEUREN
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Douglas Tuindeur, onbehandeld 
100x190 cm, 18 mm 30380

100x190 cm, 16 mm 30378

Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Tuindeur beslag 
RVS   30219

Duim 16 mm t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132

Douglas tuindeurkozijn
max. 160x210 cm   29798

      Bekijk hier 
de actuele prijzen!

      Bekijk hier 
de actuele prijzen!



Grenen afdekkap 
groen geïmpregneerd t.b.v schutting

3,5x8,5x180 cm 29755

3,5x8,5x235 cm 29756

Naaldhout plankenscherm geschaafd
19 planks, groen geïmpregneerd

180x180 cm, 15 mm   29830

Naaldhout plankenscherm geschaafd
21 planks, groen geïmpregneerd

180x89 cm, 17 mm   29823

Naaldhout plankenscherm geschaafd
21 planks, groen geïmpregneerd

180x180/90 cm, 17 mm   29825
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NAALDHOUT

SCHERMEN EN DEUREN
Naaldhout plankenscherm geschaafd
21 planks, groen geïmpregneerd

180x180 cm, 15 mm   29832

180x180 cm, 17 mm   29827

V�r palen 
en acce�oires 

  zie pagina 15 !



Naaldhout tuindeur 
verstelbaar frame en groen geïmpregneerd

100x180 cm   29801

100x190 cm   29809
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Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Tuindeur beslag 
RVS   30219

Duim 16 mm 
t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132

Naaldhout Tuindeurkozijn
max. 160x210 cm   29573

  Op zoek 
naar de prijs?

  Op zoek 
naar de prijs?

      Bekijk de 
co�ectie online

      Bekijk de 
co�ectie online



Hardhouten plankenscherm 
geschaafd - 20 planks (betonsysteem)

180x180 cm, 14 mm   30050

Hardhouten plankenscherm
geschaafd - 18 planks

180x180 cm, 14 mm   30052

Hardhouten plankenscherm 
geschaafd - 17 planks

180x90 cm, 14 mm   30054

HARDHOUT

SCHERMEN EN DEUREN
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Hardhouten afdekkap geschaafd
7x3,5x180 cm   29761

  Op zoek 
naar de prijs?

  Op zoek 
naar de prijs?

      Bekijk de 
co�ectie online

      Bekijk de 
co�ectie online



V�r palen 
en acce�oires   zie pagina 15 !

Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Tuindeur beslag 
RVS   30219
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Hardhouten tuindeur met verstelbaarframe*
100x180 cm   30063

Duim 16 mm t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132

Hardhouten 
tuindeurkozijn
max. 160x210 cm   29799



Naaldhout geschaafd plankendeur 
zwart gespoten en 

verstelbaar zwart stalen frame

100x190 cm   29829

Naaldhout geschaafd plankenscherm
19 planks, zwart gedompeld

180x180 cm, 15 mm   29819

Naaldhout geschaafd plankenscherm
21 planks, geïmpregneerd en zwart gespoten

180x180 cm, 15 mm   29814

Naaldhout geschaafd plankendeur
zwart gedompeld en 

verstelbaar zwart stalen frame

100x180 cm   29818

ZWART NAALDHOUT

SCHERMEN EN DEUREN
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Naaldhout geschaafde afdekkap 
zwart gedompeld

3,5x8,5x180 cm   29821

Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Tuindeur beslag 
RVS   30219

Naaldhout tuindeurkozijn 
zwart geïmpregneerd

max. 160x210 cm   29815

Duim 16 mm t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132
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Hardhouten paal geschaafd met V-groef, gepunt
6,5x6,5x180 cm 30021

6,5x6,5x200 cm 30022

6,5x6,5x250 cm 30025

6,5x6,5x275 cm 30019

6,5x6,5x300 cm 30020

8,5x8,5x200 cm 30026

8,5x8,5x275 cm 30027

8,5x8,5x300 cm 30028

ACCESSOIRES VOOR ALLE

SCHERMEN EN DEUREN

Betonpaal glad grijs ongecoat 
tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog 10x10x190 cm 29989

tussenpaal 10x10x280 cm 29990

tussenpaal t.b.v. betonplaten 10x10x310 cm 29992

hoekpaal 10x10x280 cm 29991

hoekpaal t.b.v. betonplaten 10x10x310 cm 29994

t-paal 10x10x280 cm 30328

eindpaal 10x10x280 cm 30329

 Te combineren 
met a�e schu�ingen

 Te combineren 
met a�e schu�ingen

 Te combineren 
met a�e schu�ingen

Uni-beslag 
t.b.v. 1 betonpaal 10x10 cm

RVS   30129

Beslagset
t.b.v. betonpaal 8,5x8,5 cm

verzinkt, 6 stuks   33420

Betonplaat ongecoat
grijs  24x3,5x184 cm 29993

antraciet  24x3,5x184 cm 29970

Betonpaal glad antraciet ongecoat 
tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog 10x10x190 cm 29972

tussenpaal 10x10x280 cm 29973

tussenpaal t.b.v. betonplaten 10x10x310 cm 29976

hoekpaal 10x10x280 cm 29975

hoekpaal t.b.v. betonplaten 10x10x310 cm 29979

t-paal 10x10x280 cm 29980

eindpaal 10x10x280 cm 29977

L-beslag incl. schroeven 
RVS 4 stuks   30121

  Op zoek 
naar de prijs?

  Op zoek 
naar de prijs?

      Bekijk de 
co�ectie online

      Bekijk de 
co�ectie online



BETOWOOD

SCHERMEN
Betowood scherm douglas 
inclusief afdekkap, onbehandeld 

187x224 cm   30302

Betowood scherm douglas
inclusief afdekkap, groen geïmpregneerd

187x224 cm   30303

Betowood scherm douglas 
inclusief afdekkap, zwart geïmpregneerd 

187x224 cm   30305

Betowood scherm vuren 
inclusief afdekkap, groen geïmpregneerd 

187x224 cm   30301

Betonpaal met sleuf en diamant kop grijs en ongecoat 
Tussenpaal  11,5x11,5x278 cm   29965

Hoekpaal  11,5x11,5x278 cm   29967

T paal  11,5x11,5x278 cm   29968

Eindpaal  11,5x11,5x278 cm   29966

Betonpaal met sleuf grijs en gecoat
Tussenpaal 11,5x11,5x277 cm   30315

Hoekpaal 11,5x11,5x277 cm   30316

T paal 11,5x11,5x277 cm   30317

Eindpaal 11,5x11,5x277 cm   30318
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Betonplaat
grijs ongecoat 24x3,5x224 cm   29995

antraciet gecoat 24x3,5x224 cm   30320

Betow�d scherm
uitgevoerd in vuren!



GRENEN

SCHERMEN

Grenen plankenscherm
21-planks Legna Rosso, 180x180 cm

De voordelen

• tot 4x langer kleur behoud dan Douglas hout

• ecologisch verantwoord productie proces

• kunstmatig gedroogd alvorens behandeling waardoor het 

 hout stabieler en maatvaster is tijdens de verwerking en gebruik

• na droging geschaafd en daardoor ontstaat er een zeer glad oppervlakte

• geselecteerd hout, welke veelal knoestvast is

• vrij van zware metalen
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  Op zoek 
naar de prijs?

  Op zoek 
naar de prijs?

      Bekijk de 
co�ectie online

      Bekijk de 
co�ectie online

Betow�d scherm
douglas zwart!

Douglas kleur





Douglas geschaafd rhombusprofiel 
onbehandeld

2,8x14x300 cm 29602

2,8x14x400 cm 29603

Douglas zweedsrabat 

zwart gespoten en 1 zijde geschaafd en 1 zijde fijnbezaagd

1,1-2,7x19,5x300 cm 30349

1,1-2,7x19,5x400 cm 30350

1,1-2,7x19,5x500 cm 30351

Douglas zweedsrabat 

zwart gedompeld en 1 zijde geschaafd en 1 zijde fijnbezaagd

1,0-2,1x16,5x300 cm 30475

1,0-2,1x16,5x400 cm 30469

1,0-2,1x16,5x500 cm 30470

1,1-2,7x19,5x300 cm 29570

1,1-2,7x19,5x400 cm 29600

1,1-2,7x19,5x500 cm 29601

Douglas zweedsrabat 

onbehandeld en 1 zijde geschaafd en 1 zijde fijnbezaagd

1,0-2,1x16,5x300 cm 30342

1,0-2,1x16,5x400 cm 30340

1,0-2,1x16,5x500 cm 30341

1,1-2,7x19,5x300 cm 29571

1,1-2,7x19,5x400 cm 29537

1,1-2,7x19,5x500 cm 29581
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Douglas zweedsrabat 

grijs gespoten en 1 zijde geschaafd en 1 zijde fijnbezaagd

1,1-2,7x19,5x300 cm 30347

1,1-2,7x19,5x400 cm 30348

1,1-2,7x19,5x500 cm 30352

DOUGLAS

RABAT

Zwart gespoten g�ft 
       �n betere dekking

   M�r informatie?
N�m contact op!

   M�r informatie?
N�m contact op!

M�r informatie?
     N�m contact op!

M�r informatie?
     N�m contact op!





TUINHOUT IN EEN 
GEHEEL NIEUWE TUIN
Het tuinhout in uw tuin is nog maar het begin! Wij zien uw tuinafscheiding en die pergola 

het liefst perfect aansluiten bij de rest van uw tuin om zo voor u de ideale tuin te creëren. 

Wilt u graag de gehele tuin vernieuwen, dan bent u bij Postmus.nl aan het goede adres.

Wij staan vrijblijvend voor u klaar in één van onze showrooms in Valkenburg bij Leiden, 

Lisse of Zwaanshoek.

Wat wij belangrijk vinden in het ontwerp:

• Uw wensen

• Onze kennis

• Nieuwste trends op tuingebied

Als wij samen met u het 3D-tuinontwerp hebben bekeken en u bent er tot in de details

mee eens dat dit uw nieuwe tuin moet worden. Zullen wij daarbij een passende offerte

maken. Hierbij zorgen we er voor dat prijs/kwaliteit goed in verhouding zijn.

In de offerte zorgen wij ervoor dat aan alles is gedacht voor het realiseren van een nieuwe tuin. 

Dus ook voor de aanleg van de tuin! Wij werken samen met een aantal geselecteerde partner-

hoveniers, die de tuin vakkundig en zorgvuldig van ontwerp tot realiteit kunnen maken.

Heeft u een vraag over het realiseren van een nieuwe tuin? 

Neem dan direct contact met ons op of kom langs bij ons in de showroom.
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  Kom in contact
met �n tuin expert
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BAMBOE

SCHERMEN

Bamboescherm op rol, gelakt
180x180 cm   30109

Bamboescherm van zwarte bamboestokken in douglas frame
186x186 cm   30108

Bamboescherm op rol, zwart
180x180 cm   29512
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TRELLIS

SCHERMEN

Hardhouten betonijzertrellis met maas
180x180 cm 30047

90x180 cm 30048

Montagebeslag 
t.b.v. gaaspanelen 

en wilgenmatten, 

set à 4 stuks.

30117

Douglas betonijzertrellis met maas onbehandeld
180x180 cm 30313

90x180 cm 30314
Gaaspaneel met maas
10 x 10 cm stekloos, verzinkte draad

180x180 cm 29840

90x180 cm 29841

Grenen betonijzertrellis met maas 
7,5x7,5 cm, groen geïmpregneerd

180x180 cm 29842

90x180 cm 29843

60x180 cm 29844

M�i te combineren
           met hedera

Bekijk a�e
   tuinschermen online



Hardhouten paal 
fijnbezaagd

6x6x150 cm  30014

6x6x200 cm  30015

6x6x250 cm  30016

6x6x275 cm  30017

6x6x300 cm  30018
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Hardhouten geprofileerd dekdeel 
1 zijde profiel, 1 zijde glad

2,1x14,5x245 cm 30072

2,1x14,5x305 cm 30073

2,1x14,5x365 cm 30074

2,1x14,5x395 cm 30075

Hardhouten geprofileerd dekdeel
1 zijde profiel, 1 zijde glad

2,5x14,5x245 cm  30078

2,5x14,5x305 cm  30079

2,5x14,5x365 cm  30080

2,5x14,5x395 cm  30081

Torx RVS schroeven
per 200 stuks 

4.0x30 mm 18538

4.0x40 mm 18539

5.0x50 mm 09538

6.0x70 mm 18540

Hardhouten regel 
4-zijdig glad geschaafd

4,5x7x300 cm 30008

4,5x7x350 cm 30009

4,5x7x400 cm 30010

4,5x9x300 cm 30013

4,5x9x350 cm 30011

4,5x9x400 cm 30012

HARDHOUTEN

VLONDERPLANKEN
Hardhouten geprofileerd dekdeel 
1 zijde V-groeven, 1 zijde glad

2,8x19x245 cm 30084

2,8x19x305 cm 30085

2,8x19x365 cm 30086

2,8x19x545 cm 30087





   Opzoek naar �n pergola?
N�m contact op!



PERGOLA

HARMONICADOEKENDe schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos 
geïmpregneerd douglashout met staanders van 
240 cm lang. De afmetingen 324/424x324 cm 
worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 
324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:
• Douglas staanders, 12x12 cm
• Douglas liggers, 12x12 cm
• Douglas schoren 4,5x12 cm
• Bevestigingsmateriaal
• Opbouwbeschrijving

harmonica doek, antraciet 290x300 cm 30230

harmonica doek, gebroken wit 290x300 cm 30233

harmonica doek, zand 290x300 cm 30227

harmonica doek, grijs, waterproof 290x300 cm 30239

harmonica doek, off white, waterproof 290x300 cm 30236

harmonica doek, antraciet 290x400 cm 30231

harmonica doek, gebroken wit 290x400 cm 30234

harmonica doek, zand 290x400 cm 30228

harmonica doek, grijs, waterproof 290x400 cm 30240

harmonica doek, off white, waterproof 290x400 cm 30237

harmonica doek, antraciet 290x500 cm 30232

harmonica doek, gebroken wit 290x500 cm 30235

harmonica doek, zand 290x500 cm 30229

harmonica doek, grijs, waterproo 290x500 cm 30241

harmonica doek, off white, waterproof 290x500 cm 30238

beschermhoes t.b.v. harmonicaschaduwdoek 30226
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Antraciet Gebroken wit Zandkleur

Douglas houtpakket 
kleurloos geïmpregneerd

324x324 cm 29903

324x424 cm 29904

324x524 cm 29905





POSTMUS.NL
TOTALE TUINREALISATIE
Uw tuin van A tot Z geregeld

 Oriënteren

U bekijkt ons aanbod in de webshop, doet inspiratie op in onze 

showroom en krijgt advies van onze adviseurs waar nodig.

 Tuin bekijken en opmeten

Om een goed beeld te krijgen van uw tuin komen we langs om uw 

tuin te bekijken en op te meten.

 3D-tuinontwerp

We maken met de foto’s en afmetingen van uw tuin een uniek 3D-ontwerp. 

Daar zit ook een passende offerte bij.

 Aanleg en realisatie

Wanneer u helemaal blij bent met ons voorstel plannen we de aanleg van uw tuin in en gaan we 

aan de slag! Heeft u al iemand om uw tuin aan te leggen? Dan leveren we graag de materialen 

die u nodig heeft en doet uw hovenier de rest.
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Scan de QR code
1

2

3
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HILLHOUT & POSTMUS.NL

SCHERMEN EN DEUREN

Tuinscherm Elan 180 Excellent
180x180 cm  304557

Tuinscherm Elan 90 Excellent
180x90 cm  304543

Tuindeur Elan 100 Excellent
180x100 cm  304573

De tuinschermen van Hillhout, zijn speciaal voor Postmus.nl geselecteerd voor u! De tuinschermen geven u de mogelijkheid 
om uw tuin op een stijlvolle of moderne manier af te scheiden. Zo kunt u op uw manier genieten van mooie momenten in uw 
eigen tuin. Zowel de hout schutting en de moderne schutting van hout zijn goed bestand tegen weersinvloeden want bij Hillhout 
werken we alleen met het beste hout. Dit hout wordt in Nederland geïmpregneerd en heeft zo een extra lange levensduur.

Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Tuindeur beslag 
RVS   30219
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Duim 16 mm t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132



Tuindeur Flux 180 Excellent 
groen geïmpregneerd

180x100 cm   306704

V�r palen 
en acce�oires   zie pagina 15 !

Tuinscherm 
Flux 180 Excellent 
groen geïmpregneerd

180x180 cm   306650





Tuinscherm Linia 180 Premium
groen geïmpregneerd

180x180 cm   08145

Tuindeur Linia 100 Premium 
groen geïmpregneerd 

180x100 cm   08150

V�r palen 
en acce�oires 

  zie pagina 15 !

Tuindeur beslag 
RVS   30219
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Shutterscherm 180 Excellent 
180x90 cm   299405

Tuindeur beslag zwart gecoat
zwart gecoat   30220

Duim 16 mm t.b.v. poort, per 2 stuks

grijs 29586

zwart 30132

  Op zoek 
naar de prijs?

  Op zoek 
naar de prijs?

      Bekijk de 
co�ectie online

      Bekijk de 
co�ectie online



HARDHOUTEN SIER

AFSCHEIDINGEN
Douglas geschaafde paal, onbehandeld
12x12x300 cm 29627

12x12x400 cm 29628

14x14x300 cm 30308

14x14x400 cm 30310

14x14x500 cm 30309

Douglas fijn bezaagde paal, onbehandeld
12x12x250 cm 29567

12x12x300 cm 30279

12x12x400 cm 30282

12x12x500 cm 30283

15x15x250 cm 30284

15x15x300 cm 30285

15x15x400 cm 30286

15x15x500 cm 30287

15x15x600 cm 29633
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HARDHOUTEN SIER

AFSCHEIDINGEN
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HARDHOUTEN

DAMWANDEN

Hardhouten geschaafde damwand
3,0x20x200 cm 30065

3,0x20x250 cm 30066

3,0x20x300 cm 30064





OP ZOEK NAAR
ALLEEN MATERIALEN?
Wij helpen u de juiste producten te kiezen voor ieder budget.

 Oriënteren

U bekijkt ons prachtige aanbod aan sierbestrating, tuinhout, tuinhuizen en tuinmeubelen

in onze showroom of online. Onze adviseurs helpen u waar nodig.

 Foto’s maken en opmeten

Graag ontvangen wij van u op de mail; foto’s van de huidige situatie van de tuin, juiste 

afmetingen en natuurlijk uw wensen voor de nieuwe tuin. Wij ontvangen dit graag op het 

e-mail adres; info@postmus.nl

 3D-tuinontwerp

We maken met de foto’s en afmetingen van uw tuin een uniek 3D-ontwerp. Daar zit ook een 

passende offerte bij. De kosten van een tuinontwerp zijn 150,- euro. Deze kosten komen te 

vervallen bij afname van de producten.

 Levering

We leveren de producten die nodig zijn om uw tuin te realiseren bij u thuis.

Zo kunt u er meteen mee aan de slag!
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Bij Postmus kunt u
 �k terecht v�r uw 
  tuinverlichting!



H E T  B U I T E N L E V E N

S I E R B E S T R AT I N G V LO E RT E G E L S T U I N H U I Z E N T U I N M E U B E L E N T U I N O NT W E R P

Showroom Valkenburg zh
Voorschoterweg 6a
2235 SH Valkenburg zh
valkenburg@postmus.nl

Showroom Zwaanshoek
Hillegommerdijk 554
2136 KX Zwaanshoek
zwaanshoek@postmus.nl

Showroom Lisse
Rooversbroekdijk 109
2161 LP Lisse
lisse@postmus.nl

Opslag Katwijk
Valkenburgseweg 105
2223 KC Katwijk zh
info@postmus.nl


