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  FOTOBOEK OP MAAT GEMAAKTE 

TEAKHOUT MEUBELEN

www.teakhoutmeubelsonline.nl
Blaktweg 69
5962 NG Melderslo
0031-651931838
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INFORMATIE OVER TEAKHOUT MEUBELEN OP MAAT

Wij werken samen met een leverancier die alles op maat kan maken wat betreft teakhout.
Alle meubels worden gemaakt van hoogwaardig en zeer degelijk oud gerecyceld teakhout 
uit Indonesie.
Door jarenlange ervaring, regelmatig bezoek bij de fabriek in Indonesie, overleg over 
constructie, houtbewerking, maatvoering en kwaliteit, kunnen wij u een meubel precies op 
maat leveren met een hoge kwaliteit. In al die jaren hebben wij zeer weinig klachten over de 
kwaliteit van de teak meubelen, en als er een klacht is dan lossen wij dit direct op. 
Teakhout kan altijd iets gaan werken, maar daar houden wij al rekening mee met het maken.

Als wij een tekening, maten, wensen of foto's van u krijgen, maken wij binnen enkele dagen 
een prijsopgave voor u, dit kan per email aan info@tuinenhuisspullen.nl . Maar liever 
ontvangen wij u in onze showroom of magazijn bij Nijmegen om samen een meubel samen 
te stellen naar uw wensen. Zo kunnen wij u persoonlijk advies geven over de indeling, 
mogelijkheden en kleuren. Ook kunt u dan een grote collectie van onze teakhout meubels in 
het echt bekijken.
Via dit fotoboek kunt u al veel van onze op maat gemaakte teak meubelen bekijken.

Alles is mogelijk, wilt u een dressoir met verborgen laden, open vakken en deurtjes, en moet 
deze precies 205 lang worden, het kan allemaal. Wilt u een vitrinekast behandeld met een 
blauwe krijtverf, geen probleem.Of een tafel die een bepaalde hoogte moet hebben, wij 
maken het voor u.

De levertijd van de op maat gemaakte meubelen is ongeveer 14-18 weken levertijd.
Wij houden u op de hoogte over het afleveren. Dit gaat allemaal in overleg met u.

Dus zoekt u advies en een prijsopgave voor een op maat gemaakt meubel van hoge 
kwaliteit, dan bent u bij ons op het juiste adres.

Voor vragen kunt u een email sturen naar info@tuinenhuisspullen.nl 
Of u belt met 0651931838. De showroom bij Nijmegen is te bezoeken op afspraak.

OP DE VOLGENDE PAGINA'S KUNT U DOOR ONS FOTOBOEK SCROLLEN
HIER ZIET U EEN GROTE COLLECTIE FOTO'S VAN ONZE OP MAAT GEMAAKTE 
PRODUCTEN. WILT U EEN PRIJS WETEN STUUR DAN DE FOTO DOOR MET DE 
MAAT.
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TEAKHOUT VITRINEKASTEN  BREED













TEAKHOUT  VITRINEKASTEN TOT 1.00





DIVERSE TEAKKASTEN



 



BOEKENKASTEN OP MAAT

Dit fotoboek is nog niet klaar en word nog bijgevuld, heeft u    
vragen bel met 0651931838, of stuur een email 
info@tuinenhuisspullen.nl 
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