
Combinatie van vakmanschap in 
houtbewerking en uniek interior-design
 

De jarenlange ervaring van Van Eijk & Hout met het bouwen van ei-
ken tuinhuizen en houtbewerking komt goed tot uiting in deze eiken 
plantenbakken. 

De plantenbakken zijn zeer solide, omdat deze op traditionele wijze 
met de hand gemaakt zijn met behulp van onder meer pen en gat 
verbindingen. Hierdoor komt het ontwerp goed tot zijn recht en zijn 
er geen storende elementen als schroeven en moeren te zien.

De plantenbakken zijn van duurzaam eikenhout gemaakt. Aan de 
binnenkant is een waterdichte folie aangebracht en de buitenzijde is 
waterafstotend. Er blijft maximaal 10cm water in de bakken staan, 
vanwege een slimme opening in de bodem.

De plantenbakken worden speciaal voor u gemaakt. Zodoende kunt 
u ook afwijken van de voorgestelde afmetingen, en een grootte kie-
zen die speciaal bij u thuis past.
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Eiken plantenbak
Materiaal 
Frans eikenhout ✔

Afwerking binnenzijde 
Geschaafd & waterdichte folie ✔

Afwerking buitenzijde
Ruw & geïmpregneerd ✔

Afwatering onderzijde 
Maximaal 10 cm water ✔

Afmetingen (bovenkant) 
60 x 60 en 86 cm hoog ✔

Gewicht 
ca. 30 kg

✔

Garantie 
1 jaar ✔

Afwijkende grootte 
Afmeting naar keuze

Optioneel

Prijs per exemplaar 
Incl BTW

Prijs per paar  
Incl BTW

vaneijkenhout.nl



Mogelijkheden
 
Van Eijk & Hout realiseert houten bouwwerken die perfect aanslui-
ten op uw persoonlijke wensen en behoeftes, woonsituatie en locatie.

Meer genieten van het buitenleven in uw tuin, zelfs met regen of 
wind? De zomeravonden combineren met een gezellig haardvuur? 
Koken in de buitenkeuken en buitenlucht, samen in het bijzijn van 
familie en vrienden maar wel beschut? Of wilt u graag beschut tegen 
wind en regen in de Jacuzzi, sauna of zwembad genieten?

Ons aanbod bestaat uit maatwerk voor een unieke tuinkamer, prieel, 
een exclusieve buitenkeuken of de realisatie van een een buitenplaats.

Door het design en de inrichting van egoista.com, garandeert Van 
Eijk & Hout een unieke aanvulling op uw leef- en wooncomfort. 

Ga naar vaneijkenhout.nl of bel direct en vraag vrijblijvend naar de 
mogelijkheden of een offerte aan.

Waarom Van Eijk & Hout?
✔  Op maat gemaakt
✔  Compleet met uniek interior-design
✔  Authentieke en vakkundige constructie
✔  Geïntegreerd elektra en accessoires
✔  Garantie van 5 jaar op de constructie
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