
 

 

Zomer Actie 2016 
Daar is ie weer, de Zomer! Tijd om de buitenlucht weer op te 

zoeken en te genieten van uw tuin. En bij dat laatste helpen wij u 

graag. Daarom bieden wij nu diverse showtuin-artikelen en andere 

producten tegen sterk verlaagde prijzen aan! 

 

Benieuwd? Kijkt u dan eens naar de producten op de volgende 

pagina’s. En wees snel, want op = op! Bij interesse kunt u contact 

opnemen met onze verkoopafdeling: 

Telefoon: 0493-3206070 

E-mail: info@fransen-deurne.nl 

 

Let op: sommigen van de getoonde foto’s zijn gemaakt toen de artikelen nog nieuw waren. Artikelen 

die buiten hebben gelegen kunnen door de zon op natuurlijke wijze vergrijsd zijn.  



 

 

 
 

Speeltoren Prairie 

 

  Rocky Mountain kwaliteit. 

 Inclusief glijbaan. 

 Showmodel, vergrijst door de zon maar  

           ongebruikt. 

 Eenvoudig te (de)monteren. 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Jolly Jumper schommel  

   + plateau 
 

 Rocky Mountain kwaliteit. 
 Inclusief glijbaan. 
 Exclusief schommelzitje. 
 Showmodel, vergrijst door de 

zon maar ongebruikt. 
 Eenvoudig te (de)monteren. 

 

 

 

 

€ 500,- incl. btw. 

€ 250,- incl. btw. 



 

 

 

 

   Bangkirai vlondertegels 
 

 Maat: 198 x 82 cm. 

 Tropisch hardhout. 

 7-groefs geprofileerd. 

 Hoogste duurzaamheidsklasse, 

bijzonder lange levensduur! 

 

 

 

 

 

                Kunststof Glijbaan (los) 
 

 Sterk & veilig 

 Verkrijgbaar in Rood en Blauw 

 Zo goed als nieuw! 

 Lengte: 295 cm.  

 Afstelhoogte: ± 150 cm. 
 

 

 

  

€ 65,- incl. btw. 

Vanaf 10 tegels: € 55- incl. btw. 

€ 85,- incl. btw. 



 

 

 

 

 Little Joe schommel-        

        FirmoWood 

  
 Rocky Mountain kwaliteit. 

 Houtsoort: FirmoWood Vuren 

o Langere levensduur dan  

                      geïmpregneerd tuinhout 

o Milieuvriendelijk 

 Schommelzitjes niet inbegrepen 

 Geleverd als bouwpakket 

 Vergrijsd, maar kwalitatief nog als nieuw! 

  
 

Billy the Kid schommel- 

FirmoWood 

 

 Rocky Mountain kwaliteit. 

 Houtsoort: FirmoWood Vuren 

o Langere levensduur dan  

     geïmpregneerd tuinhout 

o Milieuvriendelijk 

 Schommelzitjes niet inbegrepen 

 Geleverd als bouwpakket 

 Vergrijsd, maar kwalitatief nog als nieuw! 

 

€ 165,- incl. btw. 

€ 170,- incl. btw. 



 

 

 

 

Picknicktafel –  

FirmoWood vuren 

 

 6-persoons picknicktafel 

 190 x 160 cm. 

 Houtsoort: FirmoWood Vuren 

o Langere levensduur dan  

     geïmpregneerd tuinhout 

o Milieuvriendelijk 

 

 

Picknicktafel – 

Geïmpregneerd Vuren 
 

 6-persoons picknicktafel 
 190 x 160 cm. 
 Extra dikke planken (4,5 cm.) = extra 

stevig 
 Vergrijsd door de zon, maar nog in prima 

conditie  
  

€ 210,- incl. btw. 

€ 139,- incl. btw. 



 

 

 

Bloembak –  

FirmoWood vuren 

 

 55 x 55 x 47 cm.  

 Houtsoort: FirmoWood Vuren 

o Langere levensduur dan 

geïmpregneerd tuinhout 

o Milieuvriendelijk 

 

 

 Europees hardhout: zeer lange levensduur! 

Hermadix houtbeits  
 

 Milieuvriendelijke watergedragen beits 
 Onderhoudsarm 

 Diverse kleuren in de opruiming: 

o Wijnrood (dekkend) 

o Groen (dekkend) 

o Zandgeel (dekkend) 

o Zonnegeel (dekkend) 

o Mahonie (transparant) 

 Blikken van 2.5 Liter, goed voor ± 20/25 m² 

 

 

€ 30,- incl. btw. 

Transparant:  

€ 39,50 incl. btw. 

Dekkend: 

€ 44,95 incl. btw. 



 

 

  

 Robinia (Acacia) 

 rasterpalen 

  

 Europees hardhout: bijzonder sterk 

en duurzaam. 

 FSC gecertificeerd: 

milieuvriendelijk! 

 Robuust en natuurlijk gevormd. 

 Vergrijsd door de zon, maar nog 

ongebruikt. 

 200 ø 10/12 cm: 70 st. 

 Maat: 200 ø 8/10 cm. 

  

Geïmpregneerd Vuren 

Ronde tuinpaaltjes 

 Verduurzaamd tuinhout.  

 Rond gefreesd, met punt. 

 Vergrijsd door de zon, maar nog  

Ongebruikt en van prima kwaliteit. 

 Twee maten beschikbaar 

 75 ø 10 cm: 50 st. 

 125 ø 10 cm: 40 st. 

  

 

Wij horen graag van u! 

€ 4,- incl. btw. per stuk 

75 cm: € 2,25 incl. btw. p.st. 

125 cm: € 3,50 incl. btw. p.st. 


