
  Prijslijst
Tonnen afmeting +/- materiaal prijs leverbaar

15 liter ton met vast deksel                                                                                                    39 x 30 cm nieuw blank kastanjehout op aanvraag op aanvraag

30 liter ton met vast deksel                                                                                                   52 x 35 cm nieuw blank kastanjehout € 65,00  Ѵ

60 liter ton met vast deksel                                                                                                      64 x 42 cm nieuw blank kastanjehout € 80,00  Ѵ

100 liter ton met vast deksel                                                                                                    78 x 51 cm nieuw blank kastanjehout € 100,00  Ѵ

150 liter ton met vast deksel                                                                                                   84 x 58 cm nieuw blank kastanjehout € 105,00  Ѵ

220 liter ton met vast deksel                                                                                                        90 x 70 cm gebruikt blank eikenhout € 115,00  Ѵ

300 liter ton met vast deksel                                                                                                   102 x 76 cm gebruikt blank eikenhout € 250,00 op aanvraag

400 liter ton met vast deksel                                                                                                  105 x 82 cm gebruikt blank eikenhout € 300,00 op aanvraag

500 liter ton met vast deksel                                                                                                  108 x 91 cm gebruikt blank eikenhout € 350,00 op aanvraag

1000 liter ton met vast deksel ( sier of bloembak niet waterdicht )                                                                                            163 x 105 cm gebruikt donker eikenhout op aanvraag op aanvraag

60 liter sigaarton met vast deksel 78 x 34 cm nieuw blank kastanjehout € 110,00  Ѵ

100 liter sigaarton met vast deksel                                                                                       94 x 42 cm nieuw blank kastanjehout € 120,00  Ѵ

150 liter sigaarton met vast deksel                                                                                       105 x 58 cm nieuw blank kastanjehout € 130,00 op aanvraag

Meerprijs los deksel gebruikt blank eikenhout € 20,00  Ѵ

bloem, plant of vijverbakken   de  hoogtes van deze bakken zijn naar wens aan te passen tot halve hoogte van een complete ton ( zie afmeting tonnen)

Bak uit 15 liter ton                                                                                                                      30 cm nieuw blank kastanjehout op aanvraag op aanvraag

Bak uit 30 liter ton                                                                                                                    35 cm nieuw blank kastanjehout € 40,00  Ѵ

Bak uit 60 liter ton                                                                                                                      42 cm nieuw blank kastanjehout € 45,00  Ѵ

Bak uit 100 liter ton                                                                                                                    51 cm nieuw blank kastanjehout € 55,00  Ѵ

Bak uit 150 liter ton                                                                                                                   58 cm nieuw blank kastanjehout € 65,00  Ѵ



Bak uit 220 liter ton  extra laag model   ( kalebassenbak )                                                 65 cm gebruikt blank eikenhout € 45,00  Ѵ

Bak uit 220 liter ton                                                                                                                    70 cm gebruikt blank eikenhout € 65,00  Ѵ

Bak uit 220 liter ton  extra hoog model   ( palmton )                                                              70 cm gebruikt blank eikenhout € 90,00  Ѵ

Bak uit 400 liter ton                                                                                                                    82 cm gebruikt blank eikenhout € 140,00 op aanvraag

Bak uit 500 liter ton                                                                                                                  91 cm gebruikt blank eikenhout € 160,00 op aanvraag

Bak uit 1000 liter ton  ( sier of bloembak niet waterdicht )                                                                                                               105 cm gebruikt donker eikenhout op aanvraag op aanvraag

Bak uit sigaarton 60 liter 34 cm nieuw blank kastanjehout € 60,00  Ѵ

Bak uit sigaarton 100 liter                                                                                                   42 cm nieuw blank kastanjehout € 55,00  Ѵ

Bak uit sigaarton 150 liter                                                                                                   58 cm nieuw blank kastanjehout € 70,00 op aanvraag

Meerprijs plateau voor montage zwengelpomp                                                                      gebruikt eikenhout € 50,00

Meerprijs voor bak met grepen / rondjes, hartjes of handgrepen  € 15,00

Alle bakken zijn verkrijgbaar in  extra laag / hoog of liggend model prijs op aanvraag

Interne overloop op elk gewenste hoogte t.b.v.  Bloem/plant bak naar wens pvc € 15,00

Dierenverblijven

30 liter hok                                                                                                  52 x 35 cm nieuw blank kastanjehout € 95,00  Ѵ

60 liter hok                                                                                                 64 x 42 cm nieuw blank kastanjehout € 110,00  Ѵ

100 liter hok                                                                                              78 x 51 cm nieuw blank kastanjehout € 130,00  Ѵ

150 liter hok                                                                                               84 x 58 cm nieuw blank kastanjehout € 145,00  Ѵ

220 liter hok                                                                                                         90 x 65 cm gebruikt blank eikenhout € 180,00  Ѵ

Grotere afmetingen mogelijk vraag naar de mogelijkheden

Accessoires

Tap(pomp)stoel   220 liter                                                                                                                      22 x 67 cm gebruikt blank eikenhout € 60,00  Ѵ

Houtentapkraan   incl. montage                                                                                                  ᴓ 35 mm nieuw blank eikenhout € 15,00  Ѵ

Zinken emmer houten handgreep 15 liter zink € 17,50 op aanvraag

Vulautomaat (tussen regenpijp)                                                                                                          70/80 mm  pvc € 15,00  Ѵ

Losse gietijzeren zwengelpomp groen                                                                                                            65 cm hoog gietijzer € 50,00  Ѵ

Losse gietijzeren zwengelpomp zwart                                                                                                            65 cm hoog gietijzer € 50,00  Ѵ



Losse gietijzeren zwengelpomp zwart met motief                                                                                         65 cm hoog gietijzer € 55,00  Ѵ

Losse gietijzeren zuil voor vloer montage                                                                                                      70 cm hoog gietijzer € 50,00 zwart 

Houten handgreep luxe model passend op deksel eikenhout € 15,00  Ѵ

Overige   

Montage gietijzeren zwengel pomp op ton bak e.d.  inclusief bevestigings materiaal € 15,00

Vraag naar de vele mogelijk heden in afmetingen en speciale uitvoeringen en maatwerk


