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STEENSCHOTTEN
Douglas
DOUGLAS 135*135*5
DOUGLAS 135*135*5
(TWEEDE KEUZE)
DOUGLAS 140*110*5
DOUGLAS 140*110*5
(TWEEDE KEUZE)
DOUGLAS 140*95*4
DOUGLAS 140*75*5.5

€ 35
€ 30
€ 32
€ 25
€ 34
€ 28

Hardhout
140 X 110 X 4 (tweede keuze)
beschadiging aan 2 zijden
oppervlakte en u profielen in
goede staat

€ 37

Steenschotten zijn houten platen die vervaardigd worden uit verscheidene
houtsoorten. Hout is een belangrijk constructie-materiaal en heeft een aantal voordelen.
Wie kiest voor hout, kiest voor een natuurlijk product . Het geeft je een warm gevoel en een natuurlijke look. Hout
scoort qua isolatiewaarde heel hoog, en het is ook niet zo gevoelig aan temperatuurschommelingen. Nog een
groot voordeel is dat het altijd kan behandeld worden en is een zeer duurzaam product.
Steenschotten kunnen echter voor verscheidene doeleinden worden gebruikt.
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Vb. steenschotten zijn ideaal voor het bouwen van paardenstallen, wand- en vloerdelen, steigerplaten, rijplaten,
loopplaten, omheiningen, afrastering voor tuin,… De steenschotten waar wij over beschikken zijn vervaardigd uit
Azobé en Douglas (meer info op de webpagina)

Treinbiels
Azobe Super Keuze
2M60 X 26 X 14

€ 35

Azobe 1ste Keuze
2M60 X 26 X 15

€ 30

Azobe 2de Keuze
2M60 X 24 X 14

€ 25

Onze eerste keuze EIKEN treinbiels (L 260 X 23 x13CM ) zijn van zeer goede kwaliteit, recht en zonder gebreken.
AZOBE 1ste keuze 260 X 14 X 24 zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Azobe is een kwalitatief duurzame, tropische
houtsoort. Zeer rechte, balkachtige zeer hardhoutige dwarsliggers. Dit is het alternatief voor decenia lang genot
zonder echt onderhoud.
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Steigerhout
Steigerhout, prima kwaliteit

3,2 CM X 20,0 CM X 5,0 M

€ 5,8 per
meter

3,2 CM X 20,0 CM X 2,0 M

€ 5,8 per
meter

Steigerhout zijn gerecycleerde loopplanken die gebruikt werden op stellingen in de bouwsector.
Regen, wind en zon geven het hout een karaktervolle uitstraling en zorgen ervoor dat elke tuinset
een eigen geschiedenis heeft. Na verloop van tijd krijgt een steigerhouten meubelen van nature
een unieke, vergrijsde kleur.
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Uitzonderlijk aanbod

GLEUFPALEN
2M70 X 11 X 11

€ 27

OOK ‘H’-PALEN VERKRIJGBAAR

METALEN PROFIEL DAKPLATEN - BREEDTE 1,05 WERKBARE 1M
2M

€ 26

2,5M

€ 32,5

3M

€ 36

3,5M

€ 45,5

4M

€ 52

4,5M

€ 58,5

5M

€ 65

