
      Klimtoestellen     

     Zandbakken

    Veerelementen 

   Wipwappen

      Speeldorpen     

     Speelhuisjes

    Glijbanen 

   Schommels

      Duikelen

      evenwicht     

     Sporttoestellen

     Onderdelen

      Ondergrond

    Acacia Robinia     

   Picknicktafels

  Banken

      Norge product

     Plantenbakken         

Bruggen

  Vlonders

   Steigers     

 Afscheidingen

  Bruggen

  Vlonders

      Dieren verblijven

      Voliere     

     Hokken

     Schaduw-

      voorzieningen

      Bergingen     

     Tuinhuisjes

     hout
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Materialen van het produkt

Breedte, lengte en hoogte van het produkt in centimeters

Voorgeschreven veiligheids hoogte van het produkt

Veilige oppervlakte nodig voor het produkt

Benodigde ondergrond voor het produkt

Plaatsings kosten van het produkt

Prijs van het produkt
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DRENTHEN  [A]
Hout- en 
constructiebedrijf
Steendijk 189
9404 AD Assen
Tel +31 (0)592 313 384
Ingang Pelikaanstr 2b
E-mail info@drenthen.nl

DRENTHEN  [B]
Hout- en 
constructiebedrijf
Marsdijk 1 
9403 TT Assen
Tel +31 (0)592-347968
E-mail info@drenthen.nl         



    5 t/m 34
  35 t/m 39 
  40 t/m 44
  45 t/m 50
  51
  52 t/m 54
  55
  56 t/m 60
  61 

www.drenthen.nl   Steendijk 189   9404 AD   Assen   T: +31 (0)592 313 384   eMail: info@drenthen.nl 4



www.drenthen.nl   Steendijk 189   9404 AD   Assen   T: +31 (0)592 313 384   eMail: info@drenthen.nl 5

€
€

€
€

€
€

Basisdorp 1 van basishuisjes

Dorpje van basishuisje aan elkaar 
verbonden. Deze is in veel variatie’s 
mogelijk

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 460cm x l. 630cm x h. >265cm

850cm x 1000cm

65,00m² rubbertegels 45mm dikte
19,50 m³ 3D zand

€ 1025,-

€ 5790,-

Basisdorp 2 van basishuisjes

Dorpje van basishuisje aan elkaar 
verbonden. Deze is in veel variatie’s 
mogelijk

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 900cm x l. 630cm x h. >345cm

200cm

1000cm x 1250cm

70,00m² rubbertegels 45mm dikte
30,00m² rubbertegels 75mm dikte

€ 1098,-

€ 6995,-

Basisdorp 3 van basishuisjes

Dorpje van basishuisje aan elkaar 
verbonden. Deze is in veel variatie’s 
mogelijk

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS
br. 550cm x l. 600cm x h. >245cm

<150cm

850cm x 900cm

58,50m² rubbertegels 45mm dikte
17,55 m³ 3D zand

€ 750,-

€ 4793,-

<150cm
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HG 1 Speelhuisje met glijbaan

Speelhuisje met glijbaan en diverse 
klimmodules

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 150cm x l. 195cm x h. 345cm

51m² rubbertegels 45mm dikte
15,30 m³ 3D zand

€ 275,- excl.  transport en reistijd

€ 3255,-

550cm x 800cm

HG 2 Speelhuisje met glijbaan

Huisje met glijbaan RVS

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 110cm x l. 195cm x h. 230cm

<150cm

500cm x 700cm

35m² rubbertegels 45mm dikte
11,25 m³ 3D zand

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1924,-

€ 2590,-

€ 255,- excl.  transport en reistijd

46,5m² rubbertegels 45mm dikte
13,30 m³ 3D zand

550cm x 800cm

<150cm

br. 110cm x l. 195cm x h. >295cm

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,

HG 3 Speelhuisje met glijbaan

Huisje met glijbaan RVS gekleurd

<150cm
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FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS
br. 110cm x l. 110cm x h. >245cm

<150cm

450cm x 700cm

31,50m² rubbertegels 45mm dikte
9,45 m³ 3D zand

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1851,-

HG 4 Speelhuisje met glijbaan

Speelhuisje met glijbaan en diverse 
klimmodules

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 110cm x l. 195cm x h. >295cm

72,5m² rubbertegels 75mm dikte
21,70 m³ 3D zand

€ 595,- excl.  transport en reistijd

€ 3304,-

850cm x 850cm

Basis 2

Basis huisje 1 met glijbaan RVS

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS
br. 110cm x l. 110cm x h. >245cm

450cm x 650cm

29,25m² rubbertegels 45mm dikte
8,80 m³ 3D zand

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1692,-

Basis 1

Basis huisje 1 met glijbaan RVS

<200cm

<150cm
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Basis 3

Basis huisje 2 met glijbaan RVS

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 110cm x l. 110cm x h. >195m

28,20m² rubbertegels 45mm dikte
8,40 m³ 3D zand

470cm x 600cm

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1616,-

Basis 4

Basis huisje 2 met glijbaan RVS

br. 110cm x l. 110cm x h. >245m

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS

550cm x 650cm

35,75m² rubbertegels 45mm dikte
10,73 m³ 3D zand

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1774,-

Pipo

Speelhuisje met klimnet en loopbrug

br. 120cm x l. 120cm x h. >245cm

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,

40,00m² rubbertegels 45mm dikte
12,00 m³ 3D zand

€ 225,- excl.  transport en reistijd

€ 1557,-

500cm x 800cm

<150cm

<150cm

<150cm
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Villa

Blokhut huisje met veranda

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / glijbaan RVS,
br. 150cm x l. 250cm x h. >165cm

480cm x 560cm

30m² rubbertegels 45mm dikte
8,06 m³ 3D zand

€ 99,- excl.  transport en reistijd

€ 1197,-

Kabouter

Speelhuisje met winkeltje

Tri-prime / milieu keur behandeld tegen 
weersinvloeden
br. 120cm x l. 120cm x h. >1905m

425cm x 475cm

Mag op gras

€ 99,- excl.  transport en reistijd

€ 1025,-

Koningstoel met zitjes

Grote voorlees stoel met eiken zitje

€ 495,- + Eiken zitjes € 37,95 p/stuk

1.00m x 1.00m x 1.60m

<150cm

<150cm
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http://www.drenthen.nl/pic/content/files/folders/2013%20TISANOS%20FLOW%20product.pdf
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Glijfant

Losstaande glijbaan met trap

Glijbaan RVS

FSC hout / Glijbaan RVS, 
Wangen Tri-Prime
br. 70cm x l. 330cm x h. 180cm

400cm x 600cm

24m² rubbertegels 45mm dikte
7,40 m³ 3D zand

€ 105,- excl.  transport en reistijd

€ 1062,-

RVS glijbaan 1250-1500

Losstaande RVS glijbaan met trap

br. 60cm x l. 330cm x h. 225cm

400cm x 650cm

28m² rubbertegels 45mm dikte
8,40 m³ 3D zand

€ 405,- excl.  transport en reistijd

€ 1963,--

RVS glijbaan 1750-2000

Losstaande RVS glijbaan met trap

Glijbaan RVS

br. 60cm x l. 330cm x h. 225cm

400cm x 750cm

30m² rubbertegels 45mm dikte
9,0 m³ 3D zand

€ 405,- excl.  transport en reistijd

€ 2089,-

<150cm

<150cm

>200cm



www.drenthen.nl   Steendijk 189   9404 AD   Assen   T: +31 (0)592 313 384   eMail: info@drenthen.nl 12

€
€

€
€

€
€

Klimtoren met RVS glijbaan

Losstaande RVS glijbaan met trap

br. 120cm x l. 120cm x h. 225cm

FSC hout / Glijbaan RVS, stangen verzinkt 
en gecoat

49,50m² rubbertegels 75mm dikte
14,85 m³ 3D zand

550cm x 900cm

nvt

niet meer leverbaar

SE 1 Enkele schommel

Enkele houten kinderschommel, 
met ketting en rubber veiligheidzitje

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 300cm x l. 230cm x h. 230cm

150cm

300cm x 800cm
Bekijk plattegrond
24² rubbertegels 45mm dikte
7,25 m³ 3D zand

€ 275,- excl.  transport en reistijd

€ 695,-

SE 2 Dubbele schommel

Enkele en dubbele schommel,
met ketting en rubber veiligheidzitje

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 400cm x l. 230cm x h. 230cm

150cm

400cm x 800cm
Bekijk plattegrond
32² rubbertegels 45mm dikte
9,60 m³ 3D zand

€ 275,- excl.  transport en reistijd

€ 864,-

150cm

http://www.drenthen.nl/pic/content/Special/oppervlalkt%20se%20serie.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/Special/oppervlalkt%20se%20serie.pdf
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SE 3 Dubbel schommel
 

Zware dubbele schommel met 
metalen bovenbalk. Rubber 
veiligheidszitje met RVS ketting.

br. 400cm x l. 230cm x h. 230cm

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS

400cm x 800cm

32² rubbertegels 45mm dikte
9,60 m³ 3D zand

€ 275,- excl.  transport en reistijd

€ 1028,-

150cm

SE 4 Enkele schommel 

Zware enkele schommel met metalen 
bovenbalk. Rubber veiligheidszitje 
met RVS ketting.

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 300cm x l. 230cm x h. 230cm

150cm

br. 300cm x l. 230cm x h. 230cm

24² rubbertegels 45mm dikte
7,25 m³ 3D zand

€ 275,- excl.  transport en reistijd

€ 924,-
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Zwaluwschommel 

Zware enkele schommel met metalen 
bovenbalk. Rubber veiligheidszitje 
met RVS ketting.

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS,
br. 300cm x l. 230cm x h. 230cm

>180cm

br. 300cm x l. 230cm x h. 230cm

24² rubbertegels 45mm dikte
7,25 m³ 3D zand

€ 325,- excl.  transport en reistijd

€ 2415,-     

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS,
br. 400cm x l. 230cm x h. 230cm

>180cm

br. 400cm x l. 230cm x h. 230cm
Bekijk plattegrond
32² rubbertegels 45mm dikte
9,60 m³ 3D zand

€ 695,- excl.  transport en reistijd

Zwierezwaai 

1 punt schommel met zwaluwnest.

FCS hout / RVS

br. 450cm x l. 2500cm x h. 350cm

<150cm

br. 600cm x l. 2500cm x h. 350cm
Bekijk plattegrond

Op aanvraag

€ 4339,-

Kabelbaan

Kabelbaan 25meter met gelami-
neerde Staander Kabel en trollie zijn 
van RVS

€ 2568,-     

http://www.drenthen.nl/pic/content/Special/oppervlakte%20kabelbaan.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/Special/opppervlakte%20zwaluwschommel.pdf


www.drenthen.nl   Steendijk 189   9404 AD   Assen   T: +31 (0)592 313 384   eMail: info@drenthen.nl 15

€
€

€
€

€
€

KD 1 Klimtoren 

Ook eventueel leverbaar met: met 
gekleurde essenstokken en 3 
duikelrekken 0.80m, 1.00m, 1.20m 
( prijs € 924,- )

KD 1a Klimtoren 

Ook eventueel leverbaar met:
gekleurde essenstokken  
( prijs € 850,- )

MK 1 Multiklimtoestel

Multiklim toestel met hang/klimnetten 
poly-ferro(optie) Benodigde opper-
vlakte voor veilig spelen 
7.00m x 8.10m
KOMO-KEUR gewolmaniseerd

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 220cm x l. 220cm x h. 230cm

br. 220cm x l. 220cm x h. 230cm

br. 220cm x l. 220cm x h. 230cm

>230cm

>230cm

230cm

700cm x 810cm

525cm x 525cm

56,70² rubbertegels 75mm dikte
17,90 m³ 3D zand

33² rubbertegels 45mm dikte
9,90 m³ 3D zand

620cm x 525cm

€ 695,- excl.  transport en reistijd

€ 3995,-

€ 105,- excl.  transport en reistijd

€ 1001,-

27,65² rubbertegels 45mm dikte
8,30 m³ 3D zand

€ 260,- excl.  transport en reistijd

€ 1094,-
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MK 2 Multiklimtoestel 

Multiklim toestel met hang/klimnetten 
poly-ferro(optie) en 1 of 2 schommels

MK 3 Multiklimtoestel 

Toestel met hang en klimnetten poly-
ferro(optie)

MK 4 Multiklimtoestel 

Multiklim toestel met hang/klimnetten 
poly-ferro(optie) en 1 schommel

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 570cm x l. 670cm x h. 230cm

230cm

800cm x 950cm

76,00² rubbertegels 75mm dikte
22,80 m³ 3D zand

€ 875,- excl.  transport en reistijd

€ 4850,-

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 220cm x l. 220cm x h. 230cm

230cm

br. 220cm x l. 220cm x h. 230cm

42,25² rubbertegels 75mm dikte
12,70 m³ 3D zand

€ 325,- excl.  transport en reistijd

€ 2321,-

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 220cm x l. 320cm x h. 230cm

230cm

750cm x 900cm

67,50² rubbertegels 75mm dikte
12,70 m³ 3D zand

€ 485,- excl.  transport en reistijd

€ 2730,-
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Klimwand 1 

Klimwand met klimnet

Klimheuvel

Klimwand met professionele klim-
hulpen. Verschillende uitvoeringen 
denkbaar benodigde speelruimte: 
afhankelijk uitvoering.

Klauter

Klimtoren 1.10m x 1.10m met ge-
kleurde metalen stangen, klimnet en 
klimtouw

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 200cm x l. 220cm x h. 170cm

>150cm

540cm x 600cm

33,00² rubbertegels 45mm dikte
9,90 m³ 3D zand

€ 190,- excl.  transport en reistijd

€ 1135,-

Op aanvraag, maatwerk.

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 120cm x l. 140cm x h. 230cm

>230cm

550cm x 600cm

33,00² rubbertegels 75mm dikte
9,90 m³ 3D zand

€ 140,- excl.  transport en reistijd

€ 1232,-
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Klimpie 

Klimtoestel met plateau en touw

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / kettingen en lagers  RVS
br. 200cm x l. 600cm x h. >50cm

500cm x 800cm

Mag op gras

€ 210,- excl.  transport en reistijd

€ 1373,-

Klimnet met polyferro 

Aanbouw klimnet voor basishuis-
jes,  maar kan ook los staan in het 
speelterrein

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / klimnetten polyferro
br. 10cm x l. 200cm x h. 190cm

>200cm

400cm x 600cm

42,25² rubbertegels 75mm dikte
12,70 m³ 3D zand

€ 99,- excl.  transport en reistijd

€ 645,-

<100cm
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ZB 1 Zandbak 

Houten zandbak 2.00m x 2.00m met 
zitrand

ZB 2 Zandbak 

Zandbak 3.00m x 3.00m met zitrand

WV 1 Wipveer

Wipveer incl. grondverankering.

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / klimnetten polyferro
br. 200cm x l. 200cm x h. 300cm

500cm x 500cm

mag op gras en in bestrating

€ 69,- excl.  transport en reistijd

€ 294,-

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden / klimnetten polyferro
br. 300cm x l. 300cm x h. 30cm

600cm x 600cm

mag op gras en in bestrating

€ 69,- excl.  transport en reistijd

€ 330,-

€ 548,-

3,60m x 4.00m

€ 125,- excl.  transport en reistijd



€ 125,- excl.  transport en reistijd

€ 125,- excl.  transport en reistijd

€ 125,- excl.  transport en reistijd
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Kunststof Wipveer Hond

€ 744,-

Kunststof wipveer Paard

€ 708,-

Kunststof wipveer Scooter

€ 945,-



€ 125,- excl.  transport en reistijd

€ 350,- excl.  transport en reistijd

€ 350,- excl.  transport en reistijd
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Kunststof wipveer Dolfijn

€ 616,-

Kunststof Paardenwip

€ 2300,-

Kunststof Hondenwip

€ 1971,-



€ 125,- excl.  transport en reistijd

€ 125,- excl.  transport en reistijd

€ 125,- excl.  transport en reistijd
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Kunststof Wipveer safari

Meerdere productvarianten leverbaar

€ 450,-

Kunststof wipveer essencials
/ classics 

Meerdere productvarianten leverbaar

€ 450,-

Kunststof wipveer Graphics

Meerdere productvarianten leverbaar

€ 450,-

HDPE

∅ 350cm

HDPE

∅ 350cm

HDPE

∅ 350cm
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WW 1 Wipwap 

Wip-Wap met 2 UCP lagerblokken

WW 2 Wipwap 

Wip-Wap met 2 UCP lagerblokken

WW 3 Wipwap 

Wip-Wap met RVS staander en hand-
vatten met rubber zitjes.

HDPE

br. 54cm x l. 300cm x h. 75cm

<150cm

br. 54cm x l. 350cm x h. 75cm

mag op gras

€ 145,- excl.  transport en reistijd

€ 628,-

br. 54cm x l. 400cm x h. 75cm

FCS hout / milieu keur behandeld tegen 
weersinvloeden /  kunststof handvatten

<150cm

350cm x 600cm

mag op gras conform Nen-En:1177

145,- excl.  transport en reistijd

€ 731,-

FCS hout /  behandeld tegen weersinvloe-
den /  rvs handvatten, rubber zitje
br. 54cm x l. 300cm x h. 75cm

<150cm

350cm x 550cm

mag op gras conform Nen-En:1177

€ 145,- excl.  transport en reistijd

€ 815,-
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Balanceerbalk 

Balanceerbalk met geleide touw 
polyferro 300cm lang

FSC hout / mileu keur Poly-ferro touw, 
RVS lagers
br. 10 x L. 330cm

300 x 600cm

€ 155,- excl.  transport en reistijd

€ 615,-

Balanceertouw 

Balanceerbalk met geleide touw 
polyferro 3.00m lang

FSC hout / mileu keur Poly-ferro touw, 
RVS lagers
br. 10 x L. 330cm

€ 155,- excl.  transport en reistijd

€ 448,-

DE3 3-delig duikelrek

3 Delig duikelrek van essenstokken 
op kleur

FSC hout / mileu keur Poly-ferro touw, 
RVS lagers
Br. 10 x L. 330cm

€ 131,- excl.  transport en reistijd

€ 227,-

300 x 325cm

<150cm

300 x 600cm

<150cm

<150cm

mag op gras conform Nen-En:1177

mag op gras conform Nen-En:1177

mag op gras conform Nen-En:1177
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DM3 3-delig duikelrek 

3 Delig duikelrek met metalen 
duikelstangen op kleur gecoat

FSC hout / mileu keur Metalen 
duikelstangen verzinkt en gecoat
br. 10 x L. 330cm

300 x 325cm

€ 131,- excl.  transport en reistijd

€ 296,-

EB 1 Evenwichtsbalk

Evenwichtsbalk 4.00m lang

FSC hout / mileu keur behandeld tegen
 weersinvloeden ( KOMO-Keur )
br. 14cm x L. 400cm

300cm x 700cm

€ 105,- excl.  transport en reistijd

€ 141,-

Hangrek 1

Klim toestel om aan te hangen.

33,75m² rubbertegels 75mm dikte
10,15 m³ 3D zand

€ 140,- excl.  transport en reistijd

€ 575,-

450cm x 750cm

br. 40cm x l. 330cm x h. 220cm

FSC hout / mileu keur behandeld tegen
weersinvloeden ( KOMO-Keur )

mag op gras conform Nen-En:1177

mag op gras conform Nen-En:1177

220cm
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Hangrek 2 

Aanbouw klimrek aan basis 
te koppelen.

FSC hout / mileu keur behandeld tegen
weersinvloeden ( KOMO-Keur )
br. 90cm x l. 220cm x h. 200cm

33,75m² rubbertegels 75mm dikte
10,15 m³ 3D zand

€ 140,- excl.  transport en reistijd

€ 476,-

490cm x 420cm

Tekenbord

Mooi tekenbord voor de kleintjes
tekenbord 1.25m x 1.25m met zware 
rand rondom

FSC hout / mileu keur behandeld tegen
weersinvloeden

€ 75,- excl.  transport en reistijd

€ 236,-

Bokkie springpalen

Bokkie springpalen met rond zitje
Deze kan in diverse hoogtes 
en kleuren geleverd worden
Bokspringpalen met ronde kop 
geschild € 18,75 p/st 

FSC hout / mileu keur behandeld tegen
weersinvloeden ( KOMO-Keur )

ca.15cm x l. 160cm ( en diverse lengtes )

rond 150cm

€ 15,- excl.  transport en reistijd

€ 44,-

200cm



incl.  transport en reistijd
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Doel met schoren 

Een leuk doel met schoren

vanaf € 110,- ( zie website )

Minidoel 

Minidoel met vierkante palen
Maat van het doel: 
120cm breed x 80cm hoog

€ 105,-

Betonnen tafeltennistafel 

Betonnen tafeltennistafel zwaar 
( 1400kg )
Ook verkrijgbaar in blauw en met 
afgeronde hoeken
Bijzet bankje optioneel

€ 1350,-

200 x 300cm

€ 65,- excl.  transport en reistijd

€ 65,- excl.  transport en reistijd



€ 70,- excl.  transport en reistijd

€ 70,- excl.  transport en reistijd
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Funbasket 

Basketballen met een verassing.
Bij dit spel heb je geen garantie uit welk gat de 
bal ontsnapt. De funbasket van 2 kleuren poly-
ester samen met een rood gecoate metalen paal 
voor absolute stevigheid.

Voetbaldoel met gaten

Voetbaldoel met schietgaten 
1.25m x 2.50

Vollybalnet met palen 

Origineel volleybalnet met ronde 
palen. incl. ophanghaken

€ 565,-

€ 396,-

€ 185,-

€ 85,- excl.  transport en reistijd



Trampolines 

Hartelijk dank voor je interesse in onze Trampolines van Avyna. Avyna 
is de producent van kwaliteitsspeelartikelen waarbij veiligheid en duur-
zaamheid de hoogste prioriteit heeft. 

Daar waar de levensduur van een doorsnee trampoline slechts 2 jaar is, 
geeft Avyna je standaard 10 jaar garantie op de PRO-LINE trampolines. 
Op pagina 4 en 5 van onze nieuwe brochure laten wij je zien hoe wij dat 
waar kunnen maken. Dat maakt dat Avyna tot de exclusieve top van 
veilige speeltoestellen behoort. Kwaliteit was niet altijd voor iedereen 
gemakkelijk te herkennen, maar dat is vanaf nu veranderd. Op de site 
www.avyna.nl vindt je onze nieuwe collectie die sterk onderscheidend is 
gemaakt met een bijzonder kleurendesign en opvallend kwaliteitslabel. 

AVYNA - QUALITY PLAY!

De unieke nieuwe antracietgrijze trampolineranden zijn speciaal door 
Avyna in eigen fabrieken ontwikkeld en passen bijvoorbeeld perfect bij 
je tuinmeubelset. Bekijk ook onze nieuwe range met design speeltafels, 
voetbaltafels, springkussens, skelters, zwembaden en nog veel meer. 
Kwaliteit en design gaan vanaf nu mooi samen.

Actuele prijzen op de website

http://www.avyna.nl/
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/folders/2013%20TISANOS%20FLOW%20product.pdf
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RVS schommellager

Schommelophangsysteem die voor-
komt dat kettingen 
op draaien
Met dubbele lagers RVS, diverse 
uitvoeringen

   
 € 29,21

1-punts ophangsysteem RVS 

1 punts RVS ophanging vogelnest
Zeer zware ophanging die nagenoeg 
onderhoudsvrij is.

€ 248,-

Babyzitje 

Babyzitje met RVS kettingen.
lengte: 180 of 200cm

€ 118,14

prijslijst losse materialen en onderdelen 
speeltoestellen

prijslijst losse materialen en onderdelen 
speeltoestellen

prijslijst losse materialen en onderdelen 
speeltoestellen

http://www.drenthen.nl/pic/content/files/onderdelen%20toestellen.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
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Zwaluwnest schommel 

Zwaluwnest schommel met 
polyferro touw.
Doorsnede van 120cm
doorsnede 100cm € 725,-

€ 802,-

Rubber veiligheidszitje 

Schommelzitje met RVS kettingen.
lengte: 180 of 200cm

€ 88,75

prijslijst losse materialen en onderdelen 
speeltoestellen

Rubber veiligheidstegels
Met de rubber veiligheidstegels van de “Drenthen 
Safety rub”  levert Drenthen de volledige range 
rubber tegels die voldoen aan de in Europa
gestelde veiligheidseisen (NEN-1177). Daarnaast 
zijn deproducten ook getest op o.a. slipweer-
stand, slijtage etc. De dikte varieert tussen 25mm 
en 90mm en zijn vanaf 45mm voorzien van een 
pen en gat verbinding.

Op aanvraag, maatwerk.

http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
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Polyferro klimnetten 

De klimnetten kunnen gemaakt worden op ieder 
gewenste maat.
Leverbaar in verschillende kleuren of een mix van 
kleuren door elkaar heen.

€ aanvraag

Prijzen voor  Klein € 295,-             Middel € 395,-              Groot € 495,- exclusief

prijslijst losse materialen en onderdelen 
speeltoestellen

Trap + leuning t.b.v. basishuisjes

Trap kompleet met leuning en paal vloerhoogte 1.00m € 79,90
Trap kompleet met leuning en paal vloerhoogte 1.48m € 110,05
Losse leuning vloerhoogte 1.00m € 8,93
Losse leuning vloerhoogte 1.48m € 11,79
Staander leuning € 9,83

Schommelkuip volwassenen

Deze schommelkuipjes zijn inmiddels een begrip in de zorg. Ideaal voor thuis of binnen
verzorgingsinstelling. Weer -en windbestendig en standaard geleverd met 5 punts fixatie 
om
veilig en onbezorgd te kunnen schommelen.

Afmetingen vanaf: tot 45 kg, 56(h) x 33(b) x 30(d) cm   € 295,- excl. btw

http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/prijslijsten/prijslijst%202013.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
http://www.drenthen.nl/wp-content/uploads/2017/03/prijslijst-producten-2018excl-definitief.numbers.pdf
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Valdempende ondergrond 

Valdempende ondergrond. TND30 stabilisatieplaat tbv rubber ondergron-
den.

Rubber valdempende ondergronden kennen vaak het probleem dat er 
na verloop van tijd verzakkingen komen, het vocht niet weg wil of kieren 
ontstaan tussen de tegels. 
Wij hebben jaren lang ervaring met valdempende rubberondergronden 
met een kunststof raster als onderlaag en hebben daar nu de oplossing 
voor. Nieuw is de TND30, 
een kunststof plaat welke in elkaar gehaakt wordt tot één plateau. 
De plaat is voorzien van een gatenpatroon waardoor er een goede afwa-
tering ontstaat en een zeer stabiel oppervlak. Doorzakken van de tegels 
is niet meer mogelijk zoals bv op een kunststof grasplaat of op een zand-
bed. De TND30 is een zeer goede vervanger van de traditionele trottoir-
tegel die vaak onder de rubber tegel wordt toegepast. De valdempende 
ondergrond TND30 is licht en snel te verwerken. 

Download hier de Speciale folder TND30

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Speeltoestellen1/Valdempende+ondergrond.html?prod=OH


Speeltoestellen van Robiniahout

Onze producten worden voornamelijk handmatig geproduceerd met veel aandacht voor het 
individuele karakter van het product. Uiteraard is veiligheid het hoogste gebod en daarom is 
elk toestel voorzien van een keuringscertificaat afgegeven door een erkende keuringsinstantie. 
Het is bij ons mogelijk om een toestel op maat te laten maken zonder dat hierbij hoge kosten 
betaald dienen te worden voor ontwerp en realisatie.

Voor meer informatie over Robiniahout zie onze website.
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http://www.drenthen.nl/Drenthen/Speeltoestellen1+Robiniahout/Speeltoestellen+van+Robiniahout.html?prod=OH
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€ 225,-

1460 x 1950mm

Picknicktafel
Zware picknicktafel. Eventueel 
leverbaar met lange poten voor 
bevestiging in de grond. Deze kan 
in verschillende lengte geleverde 
worden. Voor grote groepen tot zelfs 
4200mm lang,  ideaal voor groepsac-
commodatie’s

Ronde picknicktafel 

Zware ronde picknicktafel doorsnede 
blad 1200
Eventueel leverbaar met lange poten 
voor bevestiging in de grond.

€ 376,-

€ 765,-

prijs tafel € 389,-
prijs bank zonder rugleuning € 188,-

800mm x 1950mm

Picknickset Norge

Banken zonder rugleuning,  
ideaal voor groepsaccommodatie’s.
Blad en zittingen zijn door en door 
met draadstangen en RVS Torxbou-
ten opgesloten. Banken zijn ook met 
rugleuning verkrijgbaar.

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden
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Bankje eenvoudig

Bank  zonder rugleuning
Komo-gewolmaniseerd

1.95m 

€ 69,-

Bank met rugleuning

Bank met rugleuning
Komo-gewolmaniseerd

€ 165,-

1.95m 

6 Kant boombank

ca. 1.50m binnenwerks
Komo-gewolmaniseerd

€ 899,-

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden

FCS hout / milieu keur behandeldtegen 
weersinvloeden
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Bank Norge met rugleuning 

Deze luxe bank is ideaal voor in het 
park of wijk om heerlijk te genieten.
Blad en zittingen zijn door en door 
met draadstangen en RVS Torxbou-
ten opgesloten. Banken zijn ook 
zonder rugleuning verkrijgbaar.

Luxe Bank Norge Long

Deze luxe bank ideaal voor groeps-
accommodatie’s. Blad en zittingen 
zijn door en door met draadstangen 
en RVS Torxbouten opgesloten.
Banken zijn ook met rugleuning 
verkrijgbaar.

€ 389,-

1950mm

800mm x 3900mm

€ 631,-
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Alle maten mogelijk

zie website

Prijslijst tuinmeubelen 2019

Plantenbakken Diverse 

bloembakken met worteldoek aan de 
binnenzijde

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Parkmeubelen/Plantenbakken.html?prod=OH
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Bruggen
Bruggen in diverse uitvoeringen en op 
maat. Deze kunnen zowel in grenen als in 
hardhout uitgevoerd worden. Ook hebben 
wij speciaal antislip wat meer veiligheid 
biedt in de winter en herfst en wanneer er 
alg optreedt. Houtwerk onder Komo-Keur 
en is RVS genageld/geschroefd.

Antislip
Reparatie brugdek door middel van 
antislip kwarts op de brugdekdelen. 
De nieuwe brugdekdelen worden van 
te voren geboord en verzinkt waarna 
de antislip wordt aangebracht op de 
delen en worden zo gemonteerd.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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Op aanvraag, maatwerk.

Steigers 

Steigers in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering kan zowel in FSC grenen/
lariks of douglas of in FSC hardhout.

Trappen 

Trappen in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering kan zowel in FSC grenen/
lariks of douglas of in FSC hardhout.

Vlonders 
Vlonders in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering kan zowel in FSC grenen/
lariks of douglas of in FSC hardhout.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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Steigers 

Steigers in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering in FSC hardhout 
met railing

Steigers 

Steigers in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering kan zowel in FSC grenen/
lariks of douglas of in FSC hardhout.

Steigers 

Steigers in verschillende vormen,  
zowel met als zonder leuning. De 
steigers worden op maat gemaakt 
worden naar ieders wens.
Uitvoering kan zowel in FSC grenen/
lariks of douglas of in FSC hardhout.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

200 x 500cm

FSC hardhout
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Afscheidingen 

Tuinplanken in diverse lengte’s, 
3.00m, 3.30m, 3.60m, 3.90m, 4.20m, 
4.50m, 4.80m, 5.10m en 5.40m.

Toegangspoorten 

Diverse soorten en maten en kan in 
elk gewenste vorm en maat.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Toegangspoorten 

Diverse soorten en maten en kan in 
elk gewenste vorm en maat.
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Spoorbomen

Uitgevoerd  in grenen / eiken of kas-
tanje. Standaard maten of op maat 
gemaakt.

Hekwerken 

Hekwerken en toegangspoorten van 
eiken op elk gewenst formaat

Afscheidingen 

Tuinpalen en balken verkrijgbaar in 
verschillende maten en lengte’s en 
alles geschaafd en onder Komo-Keur 
behandeld tegen weersinvloeden. In 
eiken / kastanje en hardhout.

€ 175,-

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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Kinderboerderij Hofstede 
Assen 3

Kinderboerderij de Hofstede Assen
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur 
en is RVS genageld/geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar .

Kinderboerderij Hofstede 
Assen 2

Kinderboerderij de Hofstede Assen
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur 
en is RVS genageld/geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar .

Kinderboerderij Hofstede 
Assen 1

Kinderboerderij de Hofstede Assen
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur 
en is RVS genageld/geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar .

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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Kinderboerderij Hofstede 
Assen 4

Kinderboerderij de Hofstede Assen
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur 
en is RVS genageld/geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar .

Kinderboerderij Pittelo Assen

Kinderboerderij Pittelo Assen
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur en is RVS genageld/
geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar 

Kinderboerderij Brinken Vries

Kinderboerderij Brinken Vries
Dierenverblijf met buitenren op maat gemaakt.
Houtwerk onder Komo-Keur en is RVS genageld/
geschroefd.
Elke wens is bespreekbaar 

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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Konijnenburcht

Dit konijnenhok heeft 2 verdiepingen, uitgevoerd 
met looptrap. Dit hok is verplaatsbaar
Elke wens is bespreekbaar .

Konijnenhokken

Dit konijnenhok heeft 4 hokken, uitgevoerd aan 
de binnenzijde met betonplex.
Elke wens is bespreekbaar 

Konijnenhok profie

Dit konijnenhok heeft 4 hokken, uitgevoerd aan 
de binnenzijde met betonplex.
Elke wens is bespreekbaar 

€ 599,-

€ 237,-

Op aanvraag, maatwerk.
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Kippenhok de luxe

Nachthok boven de grond
Meerdere modellen verkrijgbaar,  ook op maat.

Kippenhok Villa

Nachthok boven de grond
Meerdere modellen verkrijgbaar,  ook op maat.

Kippenhok Punto

Nachthok boven de grond
Meerdere modellen verkrijgbaar,  ook op maat.

€ 585,-

€ 586,-

€ 605,-

3.00m x 1.20m

2.50m x 1.20m

2.10m x 1.15m
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Hondenhok met puntdak

Bodem scharnierend om het makkelijk schoon 
te maken.
Maat van het hok: 60x100cm

Hondenhok met puntdak

Bodem scharnierend om het makkelijk schoon 
te maken.
Maat van het hok: 80x110cm

Hondenhok met platdak

Bodem scharnierend om het makkelijk schoon 
te maken.
Maat van het hok: 80x120cm

€ 195,-

3.00m x 1.20m

€ 225,-

2.50m x 1.20m

2.10m x 1.15m

€ 215,-
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Voliere rosebrand 

Voliere met grote vluchten.
Maat hok: n.v.t. maatwerk.
Regelwerk met daar tussen aluminium traliewerk 
met volieregaas. ( groen )

Deze modellen zijn op maat verkrijgbaar.

Op aanvraag, maatwerk.

Voliere acht kant

Voliere acht kant. 
Maat hok: n.v.t. maatwerk.
Regelwerk met daarop voliere of nertsengaas. 

Deze modellen zijn op maat verkrijgbaar.

Op aanvraag, maatwerk.

Voliere dilgt

Voliere Dilgt 
Maat hok: n.v.t. maatwerk.
Regelwerk met daarop voliere of nertsengaas-
gaas.

Op aanvraag, maatwerk.

Deze modellen zijn op maat verkrijgbaar.
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Schaduwdoek

Uitvoering met rond robuuste palen welke schuin 
naar buiten staan 
In verschillende uitvoeringen leverbaar,  vraag 
naar de mogelijkheden

Schaduwdoek

Uitvoering met rondom een sterke rand voor meer 
stevigheid
In verschillende uitvoeringen leverbaar,  vraag 
naar de mogelijkheden

Schaduwvoorzieningen

Schaduwvoorzieningen met wilgentenenmatten
In verschillende uitvoeringen leverbaar,  vraag 
naar de mogelijkheden

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.
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3D wegbewijzering

3D wegbewijzering rondom de paal,  
deze kan in verschillende maten en kleuren geleverd worden.
Kleur echt en slagvast.

Wilt u meer informatie over dit product neem dan contact op met ons: 

Tel +31 (0)592 313 384
E-mail info@drenthen.nl

v\http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bewegwijzering/3D+wegbewijzering.html?prod=OH
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Hufter en graffitiproof

Hufterproof bestendige naamborden, welke onderhoudsarm zijn.
Onderhoud is een dure kostenpost welke jaarlijks terug komt. borden met sticker er op 
moeten vervangen, borden met graffity moeten vervangen etc etc... We zien landelijk dat 
men op onderhoud leegloopt.  Dit willen wij natuurlijk voorkomen en bieden wij u een 
oplossing in een onderhoudsarm systeem,  welke uitgevoerd kan worden in elke vorm en 
kleur.  Heeft u een eigen huisstijl,  dan kunnen wij proberen om dat terug te laten komen in 
de borden. Zit u in het groen,  dan hebben wij mooie groene borden welke mooi wegvallen 
tegen de achtergrond .  Wilt u een andere kleur letters,  geen probleem dat hebben we ook.
Door een speciale samenstelling van deze borden hecht hier geen graffity op, jaarlijks kost 
het de gemeenschap miljoenen om graffity te verwijderen, op deze borden is de pret gauw 
over,  er hecht nl geen graffity op..
De borden zijn vervaardigd van een kunststof welke op een verantwoorde manier verkre-
gen en verwerkt wordt. Deze borden hebben een zeer lange leversduur en kunnen gewoon 
met een hogedrukreiniger of stoomcleaner afgenomen worden.
De borden kunnnen naar elke wens en bijna alle kleuren uitgevoerd worden,  wilt u een 
rond, rechthoekig, vierkant, of 20 kanten... U zegt het maar.
Alles kan aangebracht worden,  tekst,  vormen etc etc..

Mooi,
duurzaam,
onderhoudsvrij,
goedkoop door zeer lange levensduur,
uv bestendig,
graffitiproof,
alle kleuren van de regenboog,
En....

Mogelijkheden bijna onbeperkt .

Nieuwsgierig geworden?,   

Download hier de folder van dit top product..  Folder HDPE

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bewegwijzering/Hufter+en+graffitiproof.html?prod=OH
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Informatie voorzieningen

Deze kunnen in elk gewenste vorm of maat gemaakt worden.
Voor een natuurlijke uitstraling kunt u kiezen voor eiken of blank lariks 
Wilt u meer informatie over dit product neem dan contact op met ons: 

Tel +31 (0)592 313 384
E-mail info@drenthen.nl

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bewegwijzering/Informatieborden+buiten.html?prod=OH
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Contact.html


Windmolens

Binnenkort leverbaar, 
zelf groene stroom opwekken, 
van 200W t/m 50Kw.
Toepasbaar op openbare plaatsen, 
campings, schoolpleinen etc etc.
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http://www.drenthen.nl/Drenthen/Innovatie/Windmolens.html?prod=OH


Berging 6 met luifel

Alle getoonde bergingen zijn op maat gemaakt 
naar wens van de klant, wij hebben geen stan-
daard bergingen maar vullen deze naar wens in 
van de klant:
Luifels, deuren , ramen,  afdakjes ed. U geeft aan 
waar u deze wilt hebben of wat u wilt hebben,  wij 
maken het voor u op maat. 

Berging 5 met luifel

Alle getoonde bergingen zijn op maat gemaakt 
naar wens van de klant, wij hebben geen stan-
daard bergingen maar vullen deze naar wens in 
van de klant:
Luifels, deuren , ramen,  afdakjes ed. U geeft aan 
waar u deze wilt hebben of wat u wilt hebben,  wij 
maken het voor u op maat. 

Berging 12 met luifel
Veranda’s in verschillende uitvoeringen.
Met of zonder houten vloer, diverse uitvoeringen 
voor op het dak.
Ook kunnen er meer wanden dicht gebouwd 
worden.

Kom langs en maak uw wensen kenbaar,  u krijgt 
een offerte op maat
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Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+6+met+luifel.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+5+met+luifel.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+12.html?prod=PL


Berging met fietsenhok 

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.

Berging 8 

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.

Berging 4 met luifel 

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.
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Op aanvraag, maatwerk.

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+4+met+luifel.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+10.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinhuisjes+en+schuren/Berging+8.html?prod=PL


5-kant prieel

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.

4-kant prieel

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.

4-kant prieel  1

Alle getoonde prielen zijn op maat gemaakt naar 
wens van de klant, wij hebben geen standaard 
prielen maar vullen deze naar wens.
Kom langs om uw wensen kenbaar te maken, 
u krijgt dan vrijblijvend een offerte met tekening.
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Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Pri_C3_ABlen/5-kant+prieel.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Pri_C3_ABlen/4-kant+prieel.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/pic/content/files/folders/2013%20TISANOS%20FLOW%20product.pdf


Veranda met dakpanplaten 

Veranda’s in verschillende uitvoeringen.
Met of zonder houten vloer, diverse uitvoeringen 
voor op het dak.
Ook kunnen er meer wanden dicht gebouwd 
worden.
Kom langs en maak uw wensen kenbaar,  u krijgt 
een offerte op maat.

Veranda 
Veranda’s in verschillende uitvoeringen.
Met of zonder houten vloer, diverse uitvoeringen 
voor op het dak.
Ook kunnen er meer wanden dicht gebouwd 
worden.

Kom langs en maak uw wensen kenbaar,  u krijgt 
een offerte op maat.

Veranda 
Veranda’s in verschillende uitvoeringen.
Met of zonder houten vloer, diverse uitvoeringen 
voor op het dak.
Ook kunnen er meer wanden dicht gebouwd 
worden.

Kom langs en maak uw wensen kenbaar,  u krijgt 
een offerte op maat.
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Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk



Hoek tuinkast met deur 

Hoekkast met deur.
Met meerdere legborden 
Houtwerk onder Komo-Keur behandeld tegen 
weersinvloeden en is RVS genageld en ge-
schroefd.

Container tuinkast

Container met combi opbergtuinkast.
Kan op elk gewenset maar geleverde worden,  er 
is immers geen situatie gelijk.
Houtwerk onder Komo-Keur behandeld tegen 
weersinvloeden en is RVS genageld en ge-
schroefd. Vraag naar de mogelijkheden, en u krijgt 
een offerte en advies op maat.

www.drenthen.nl   Steendijk 189   9404 AD   Assen   T: +31 (0)592 313 384   eMail: info@drenthen.nl 60

€
€

€
€

Op aanvraag, maatwerk.

Op aanvraag, maatwerk

http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinkasten/Hoek+tuinkast+met+deur+legborden.html?prod=PL
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Bergingen/Tuinkasten/Container+tuinkast.html?prod=PL
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http://www.drenthen.nl/Drenthen/Contact.html
http://www.drenthen.nl/Drenthen/Contact.html
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http://www.drenthen.nl/Drenthen/Contact.html
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