Handgemaakte

steigerhouten
meubels

Duostoel

Voor op balkon of in een kleine tuin.
Van gebruikt steigerhout en zo
gemaakt dat een standaard zitkussen
hier precies in past.

Vanaf:

229,-

van M. Lankreijer

www.mlankreijer.nl

Steigerhouten banken salontafels stoelen plantenbakken hoek loungebanken ...en meer!

Kleur en onderhoud
van steigerhouten meubels
Steigerhouten meubels die buiten staan hoeven
niet standaard behandeld te worden met een beits,
maar het komt de levensduur van het meubel wel
ten goede. Standaard leveren wij de meubels in
onbehandeld nieuw of gebruikt steigerhout. Binnen
ongeveer een jaar worden meubels die buiten staan
grijs. Om direct een ‘oude en gebruikte look’ te
geven aan het steigerhout gebruikt u een grey- of
whitewash steigerbeits.

Ook voor al uw klussen
en verbouwingen zijn wij
de juiste partij!

Tuinbank

(excl. kussens)
Alle maten mogelijk,
ook met massieve poten
of als loungebank vanaf:

99,95

Bent u op zoek naar (tuin) meubels van
steigerhout die niet op deze flyer staan?
Bijna alles is mogelijk, neem gerust contact
met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Tuinset

bank + 2 stoelen en tafel met of zonder
natuursteen. Alle combinaties mogelijk.

Vanaf:

539,-

Poef
GRATIS

t.w.v. 49,95
bij aanschaf
van deze set!

Tuinset compleet

Bouw- en Onderhoudsbedrijf M. Lankreijer
Cruquiusstraat 11, 1221 CC HILVERSUM Tel.: 035 - 772 77 01 Gsm: 06 - 43 27 95 38
Mail: info@mlankreijer.nl KVK Gooi- en Eemland: 32114038

alle

Wij maken
nieuw
of gebruikt steigerhouten
meubelen voor u op maat

Trendy steigerhouten (tuin)meubels
Sterker en groter dan
in de bouwmarkt

Informeer naar de mogelijkheden.
Wij leveren ook aan bedrijven
en restaurants

Picknicktafel

Gemaakt van nieuw steigerhout en kan in
iedere maat. Ook de zithoogtes kunnen worden
aangepast aan de leeftijd van uw kinderen!

99,

95

Picknicktafel

Kindermodel vanaf:
Volwassenen picknicktafel vanaf 175,-

Picknicktafels op maat

Steigerplanken

zijn de laatste jaren erg populair!
Steigerhout is sterk, heeft weinig onderhoud
nodig en heeft een unieke, robuuste uitstraling.
Steigerhout kan dan ook heel goed gebruikt
worden voor binnen- en buitenmeubels.

Loungestoelen + salontafel

Het verschil tussen de picknicktafel voor
volwassenen en die voor kids is dat de zitting
bij volwassenen 2 steigerdelen breed is en
de tafel 4 steigerdelen. De lengte kunt u zelf
bepalen. Hier een overzicht van de prijzen.

Voor volwassenen

Voor kids

Blad 150 cm
Blad 180 cm
Blad 200 cm
Blad 220 cm

Blad 90 cm € 99,95
Blad 100 cm € 104,95
Blad 120 cm € 115,Blad 150 cm € 129,95

€ 175,€ 187,50
€ 207,50
€ 227,50

(prijzen vanaf)

Loungestoel

Kies zelf de breedte en het model,
ook met massieve poten verkrijgbaar

Salontafel

Hoek Loungebank

Uw meubels
op maat gemaakt
Wanneer u heeft besloten uw meubelen
van steigerhout aan te schaffen, kunnen
wij deze helemaal op uw wensen maken.
Voorbeelden van steigerhouten binnen en
buitenmeubelen zijn:

Trendy loungebank van steigerhout. Is stevig,
heeft weinig onderhoud nodig en heeft een
unieke uitstraling. (salontafels vanaf 99,50)

Prijs vanaf:

Eettafels met of zonder natuursteen vanaf: 149,Stoelen, loungestoelen vanaf:
109,(Hoek)Banken, loungebanken vanaf: 135,Planten/-bloemenbak vanaf:
45,Hondenbedden/-banken vanaf:
92,50
Picknicktafels kids/volwassenen vanaf:
99,95

599,-

Contact? info@mlankreijer.nl

035 - 7727701
Hondenbank steigerhout

Hondenbed/-bank
vanaf:

109,99,50

Met of zonder natuursteen verkrijgbaar

vanaf:

Perfect afgewerkt, geschuurd, heeft ronde hoeken,
kan tegen een stootje. Verkrijgbaar
in Grey-Wash, onbehandeld of in
gebruikt steigerhout. Prijzen vanaf:

92,50

Meer informatie?

www.mlankreijer.nl

bekijk ook eens onze facebook pagina

