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SAND

NATURE

LEAF

STEEL

Stoer & Sterk

STEEL

2

DE HOUTSOORT
Het kappen van tropisch hardhout is slecht voor  
de leefomgeving van honderden miljoenen mensen 
en dieren. RobiniaWood weigert hier aan mee te 
werken en gebruikt voor al haar producten ecologisch 
verantwoorde houtsoorten.

Robinia hout, afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika, 
is in de 18e eeuw naar Europa gehaald. In de 19e eeuw is 
de Robinia boom veelal aangeplant in Oost-Europa. Het 
hout van de Robinia groeit snel en is binnen 30 tot 35 
jaar kaprijp. 

Robinia is voor wat betreft duurzaamheid volledig 
vergelijkbaar met tropische hardhoutsoorten.  
Maar het aantrekkelijke van deze houtsoort is dat de 
productie geen enkel gevaar voor het tropische milieu 
oplevert. Vanwege deze eigenschappen is Robinia bij 
uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis. 

Robinia is zonder enige chemische behandeling  
en zelfs bij bodemcontact extreem duurzaam.  
Dus zonder verf, beits of lak zorgt deze houtsoort voor 
tientallen jaren (tuin)plezier! 
 

Geachte relatie,

Bijgaand treft u onze geheel vernieuwde catalogus met ons zeer uitgebreide 
programma RobiniaWood artikelen. Wij zijn inmiddels uitgegroeid tot de grootste 
en meest gespecialiseerde houthandel en fabrikant van Robinia. 

De catalogus bevat de meest gebruikte artikelen. Hiervan hebben we een ruime 
voorraad. Mocht het artikel onverhoopt niet op voorraad zijn, dan is het binnen 4 
tot 6 weken al te leveren.

Veel plezier met het doorlezen van de catalogus van RobiniaWood.

Met vriendelijke groeten,
Het team van RobiniaWood

INHOUD:
ORGANISCH & ZACHT

4 t/m 6

RUIG & RUSTIEK
8 t/m 13

CHIQUE & GLAD
14

STOER & STERK
16 & 17

PUUR NATUUR HOUT
18 t/m 20

Ook ú kunt het verschil maken... 
Kies voor duurzaam Europees hout!
www.RobiniaWood.nl

SAND
organiSch & zacht ruig & ruStiek chique & glad

NATURE LEAF

De catalogus is opgedeeld in vijf verschillende categorieën, namelijk: SAND, NATURE, LEAF, STEEL & TREE. 

Wilt u meer uitleg over de RobiniaWood series? Vraag dan onze speciale RobiniaWood series folder aan.

TREE
Puur natuur hout

TREE
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SAND

Palen spintvrij geschuurd
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm  300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm  400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 8/11 cm  500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm  300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm  400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm  500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm  600 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm  300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm  400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm  500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm  600 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm  300 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm  400 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm  500 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 20/25 cm  600 cm
Geschuurde spintvrije paal doorsnede 30/40 cm 300 cm

halve paal spintvrij geschuurd
Halve geschuurde spintvrije paal doorsnede 12/15 cm 300 cm
halve paal spintvrij geschuurd
Halve geschuurde spintvrije paal doorsnede 16/20 cm 300 cm

Y-paal spintvrij geschuurd
Schitterende natuurlijke palen met splitsing in de stam.
Vaak diverse maten op voorraad. Ook in meertakken.

Schaaldelen geschuurd
De natuurlijke vorm van de boom komt optimaal terug in deze planken. 
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 1,5  x 200 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 1,5 x 250 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 200 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 250 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 2,5 x 300 cm
Schaaldeel SPINTVRIJ RW 5,0 x 250 cm (EXTRA DIK)

Naast deze standaard maten kunnen wij 
ook nog diverse andere maten leveren. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

SAND

Planken geschuurd
Mooie rustieke planken. Kan een wankantje bevatten.
Deze planken zijn niet 100% recht. Veelal mooie, natuurlijke krommingen. 
Goed te gebruiken voor speeltoestellen en creatieve toepassingen.
Plank geschuurd RW ca. 2 á 2,5 x 15 cm 200 cm
Plank geschuurd RW ca. 2 á 2,5 x 15 cm 250 cm
Plank geschuurd RW ca. 2 á 2,5 x 15 cm 300 cm

Balk robuust geschuurd
Balk met 2 vlakke kanten en 2 natuurlijk gevormde ronde kanten. Biels formaat.
Deze balk is mooi natuurlijk en heeft toch twee praktische rechte kanten. 
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 200 cm
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 300 cm
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 400 cm

tuinscherm tree
Mooie, natuurlijke uitstraling. Gemaakt van spintvrij geschuurde schaaldelen. 
Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen.
Afmeting: 180 x 180 cm. 

landhek tree
Inclusief zwaar hang- en sluitwerk. 
Compleet met 2 stuks 15 x 15 x 200 cm poortpalen.
Hoogte 120 cm 120 cm
Hoogte 120 cm 150 cm
Hoogte 120 cm 200 cm
Hoogte 120 cm 300 cm
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SAND

tafel nature 
Mooie, robuuste tafels. 
Van geschuurd RobiniaWood.
•  ca. 80 x 100 x 300 cm

diverse bankjes/krukjes
In diverse afmetingen verkrijgbaar.

high table & high chair nature
Bartafel met barkrukken van geschuurd RobiniaWood.
Als set of los verkrijgbaar.

Picknicktafel tree
Authentieke picknicktafel, geschuurd. 
Gemaakt van schaaldelen van 5 cm dik 200 cm
Gemaakt van schaaldelen van 5 cm dik 300 cm
Gemaakt van schaaldelen van 5 cm dik 400 cm

Plantenbak Blok
Strakke plantenbak, gemaakt van geschuurde planken.
Blind geschroefd. Voorzien van anti-worteldoek.
Hoogte 40 x 40 cm 40 cm
Hoogte 60 x 60 cm 50 cm
Hoogte 80 x 80 cm 50 cm
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NATURE NATURE

Palen bezaagd
Mooi & natuurlijk. Kan eventueel nog een wankantje aan zitten. 
Deze palen zijn niet 100% recht.
Paal bezaagd RW 7 x 7 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 9 x 9 cm 250 cm
Paal bezaagd RW 9 x 9 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 10 x 10 cm 250 cm
Paal bezaagd RW 10 x 10 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 12 x 12 cm  200 cm
Paal bezaagd RW 12 x 12 cm 250 cm
Paal bezaagd RW 12 x 12 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 12 x 12 cm 400 cm
Paal bezaagd RW 15 x 15 cm 200 cm
Paal bezaagd RW 15 x 15 cm 250 cm
Paal bezaagd RW 15 x 15 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 15 x 15 cm 400 cm
Paal bezaagd RW 20 x 20 cm 200 cm
Paal bezaagd RW 20 x 20 cm 250 cm
Paal bezaagd RW 20 x 20 cm 300 cm
Paal bezaagd RW 20 x 20 cm 400 cm

Balken bezaagd
Mooi & natuurlijk. Kan eventueel nog een wankantje aan zitten. 
Deze balken zijn niet 100% recht.
Balk bezaagd RW 5 x 9 cm 200 cm
Balk bezaagd RW 5 x 9 cm 250 cm
Balk bezaagd RW 5 x 9 cm 300 cm
Balk bezaagd RW 5 x 15 cm 250 cm
Balk bezaagd RW 5 x 15 cm 300 cm

Planken bezaagd
Mooi & natuurlijk. Kan eventueel nog een wankantje aan zitten. 
Deze planken zijn niet 100% recht.
Plank bezaagd RW 1 x 10 cm 200 cm
Plank bezaagd RW 1 x 10 cm 250 cm
Plank bezaagd RW 1 x 10 cm 300 cm
Plank bezaagd RW 1,5 x 15 cm 200 cm
Plank bezaagd RW 1,5 x 15 cm 250 cm
Plank bezaagd RW 1,5 x 15 cm 300 cm

tuinschermen nature
NATURE ONE heeft aan 1 zijde planken. 
Ca. 0 tot 0,5 cm ruimte tussen de planken.
NATURE TWO heeft aan beide zijden planken.
Ca. 5 cm ruimte  tussen de planken. 
Afmeting: 180 x 190 cm. 

dak- en wandsingles
Losse plankjes die dakpansgewijs te plaatsen zijn  
en zo een rustiek effect geven aan dak of wand. 
De plankjes lopen taps toe, de dikste zijde is 2 cm.  
Lengte 50 cm, breedte variërend.

Af te nemen per m2 of nog voordeliger per volle pallet.
Een volle pallet bevat 72 m2 dak,- en wandsingles.

StePWood nature
Oude tijden herleven met deze unieke kopshouten bestrating van RobiniaWood. 
Gemakkelijk te leggen en een verrassend resultaat! StepWood NATURE is  
verkrijgbaar in 10 x 10 x 7 cm.

StePWood tree
StepWood TREE is uitermate geschikt om een glooiend pad te legen.
In diverse doorsnedes voor een speels resultaat.

roughWood
Fijnbezaagde plank met afgeronde kantjes, zonder groeven. Rustieke uitstraling. 
RoughWood plank bezaagd RW 2,5 x 15 cm 200 cm
RoughWood plank bezaagd RW 2,5 x 15 cm 250 cm
RoughWood plank bezaagd RW 2,5 x 15 cm 300 cm

ten
Fijn bezaagde plank met afgeronde kantjes, zonder groeven, rustieke uitstraling.  
Stabieler dan RoughWood, doordat de planken smaller en in de droogkamer gedroogd zijn.
RoughWood plank bezaagd RW 2,5 x 10 cm 200 cm
RoughWood plank bezaagd RW 2,5 x 10 cm 250 cm
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NATURE NATURE

opgeklampte schotten
Ruig en rustiek. Schotten van planken 2,5 cm dik. 
In lengtes van 200, 250 en 300 cm.  HOOGTE:
• Plankdikte 1,5 cm 50 cm 
 60 cm
 70 cm
 80 cm
 90 cm
 100 cm
• Plankdikte 2,0 cm 50 cm 
 60 cm 
 70 cm 
 80 cm 
 90 cm 
 100 cm
• Plankdikte 2,5 cm 50 cm 
 60 cm 
 70 cm 
 80 cm 
 90 cm 
 100 cm

Beschoeiing
Vlechtschermen zonder doek  HOOGTE: 
• 300 cm 30 cm 
 40 cm 
 50 cm
Vlechtschermen met doek aan 1 zijde 30 cm 
• 300 cm 40 cm 
 50 cm

Plantenbak nature 
Robuuste plantenbak, standaard voorzien van anti-worteldoek. Tijdloos design. 
Verticale hoekpalen van 9 x 9 cm met horizontale planken van 2,5 cm. 
40 x 40 cm 44 cm
40 x 40 cm 86 cm
60 x 60 cm 44 cm
60 x 60 cm 58 cm
80 x 80 cm 32 cm 
80 x 80 cm 44 cm
80 x 80 cm 72 cm 
100 x 100 cm 44 cm
100 x 100 cm 72 cm

kantopsluiting
Voor glooiende paden of gazons.
Set planken van 0,6 x 10 cm, piketten van 50 cm lang en RVS schroeven.
Voor rechte paden of gazons.
Set planken van 2 x 10 cm, piketten van 50 cm lang en RVS schroeven. 

Piketpaaltje  (per 100 stuks)
3 x 4 cm 50 cm 

Plantenbak nature XXl
Zware uitvoering met stalen trekstangen bij de hoge modellen.  
Verticale hoekpalen van 12 x 12 cm met horizontale planken van 2,5 cm. 
120 x 120 cm 32 cm
120 x 120 cm 58 cm
120 x 120 cm 72 cm
120 x 120 cm 114 cm
150 x 150 cm 32 cm
150 x 150 cm 58 cm
150 x 150 cm 72 cm
150 x 150 cm 114 cm
180 x 180 cm 32 cm
180 x 180 cm 58 cm
180 x 180 cm 72 cm
180 x 180 cm 114 cm

Plantenbak tree
Standaard voorzien van anti-worteldoek.
50 x 50 cm 80 cm

RobiniaWood kan uitsparingen maken  
in de plantenbakken of wielen bijleveren,  
zodat de bak gemakkelijk verplaatst kan worden.
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landhek nature 
Poorten bestaan uit 4 horizontale liggers. Inclusief zwaar hang- en sluitwerk. 
RVS geschroefd. Compleet met 2 stuks 15 x 15 x 200 cm poortpalen.
100 cm hoog 100 cm
100 cm hoog 120 cm
100 cm hoog 150 cm
100 cm hoog 200 cm
100 cm hoog 300 cm
120 cm hoog 100 cm
120 cm hoog 120 cm
120 cm hoog 150 cm
120 cm hoog 200 cm
120 cm hoog 300 cm

landhek BaSic
Poorten bestaan uit 3 horizontale liggers. Inclusief zwaar hang- en sluitwerk.  
RVS geschroefd. Compleet met 2 stuks 15 x 15 x 200 cm poortpalen.
Hoogte 100 cm 100 cm
Hoogte 100 cm 120 cm
Hoogte 100 cm 150 cm
Hoogte 100 cm 200 cm
Hoogte 100 cm 300 cm

NATURE

Paardenweide afrastering
Systeem uitgevoerd met 2 horizontale liggers
Tussenpaal 12 x 12 x 220 cm
Hoekpaal 12 x 12 x 220 cm
Plank bezaagd 2,5 x 15 x 250 cm (met gebroken kantjes)
Systeem uitgevoerd met 3 horizontale liggers
Tussenpaal 12 x 12 x 220 cm
Hoekpaal 12 x 12 x 220 cm
Plank bezaagd 2,5 x 15 x 250 cm (met gebroken kantjes)

Slagboom nature 
Bezaagde dikke planken inclusief geheng en slotpin. Inclusief 3 palen 12 x 12 cm. 
Lengte 200 cm - (maat tussen de palen ca. 190 cm) 
Lengte 300 cm - (maat tussen de palen ca. 290 cm)
Lengte 400 cm - (maat tussen de palen ca. 290 cm)

Poortpalen zijn ook los verkrijgbaar bij 
RobiniaWood:  Set poortpalen 15/15 of 20/20  
met afgeschuinde kop.

NATURE

loungeset nature one
Loungeset in geschuurd RobiniaWood.
Tafel en stoelen los verkrijgbaar.

Picknicktafel nature
Picknicktafel met geschuurde balken, 200 cm lang.
•  Met balken van 4 cm dik
•  Ook in extra zware uitvoering! Met balken van 10 cm dik.

haardhoutkast nature
Handige kast/bank voor de opslag van haardhout.

loungeset nature one kidS
Complete kinder loungeset in geschuurd RobiniaWood.
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LEAF

Balk decking z
Onderbalk voor Vlondersysteem Decking Z. Geoptimaliseerd.
3,5 x 7,5 cm 400 cm
4,2 x 6 cm 300 cm
4,2 x 9 cm 300 cm

Vlondersysteem decking z 
Geoptimaliseerd RobiniaWood. Mooi recht en gedroogd.
1,8 x 5 cm 400 cm
1,8 x 7 cm 400 cm 
1,8 x 9 cm 400 cm

2,2 x 9 cm 400 cm
2,2 x 12 cm 400 cm

Decking Z wordt gebruikt voor 
zowel vlonders als gevels!
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rVS schroeven
Houtbouwschroef RVS, met grote flenskop Tx40.
• A2 - Deeldraad. 8 x 80 mm
 8 x 100 mm 
 8 x 120 mm
•Hardhoutschroef RVS, A2 (T-20) 4,5 x 30 mm
 4,5 x 40 mm
• Hardhoutschroef RVS, A2 (T-25) 5 x 50 mm
 5 x 60 mm
 5 x 70 mm
 5 x 80 mm

STEEL STEEL

Set voor engelse poort
2 Hengen: 8 mm dik, 45 mm breed, 800 mm lang. 2 Plaatduimen: 6 mm dik, 19 
mm diameter.
5 cm afstand van de duim tot de plaat. Inclusief bouten & moeren.

overslaggrendel
Zwaar model, 450 mm lang. Grendel: 370 x 30 x 8 mm.
Platen: 185 x 73 x 6 mm. Vuurverzinkt. Inclusief schroeven ( 30 mm verzinkt, 
slotbout 50 mm verzinkt).

Valbeugel
6 mm dik, 77 mm breed, 350 mm lang. Vuurverzinkt. Met slotbout en moer.

Veersluiting
Uit drie delen. 77 mm breed. Vuurverzinkt, met slotbouten en schroeven.

grondgrendel
Met drie geleiders (zwaar), 60 cm lang. Vuurverzinkt. 

Schuifgrendel
172 x 52 mm. Elektrolytisch verzinkt. Inclusief schroeven.

2 stuks verstelbaar poortbeslag
Heng: 600 x 50 x 6 mm. Plaat: 145 x 70 x 6 mm. Dikte verticale lip: 8 mm,  
diameter: 20 mm. Vuurverzinkt. Slotbout M10 x 90 + ring (8x) - Houtdraadbout 10 
x 80 + ring (8x)

2 stuks verstelbaar poortbeslag
Heng: 1200 x 50 x 8 mm. Plaat: 145 x 70 x 8 mm. Dikte verticale lip: 8 mm, 
diameter: 20 mm. Vuurverzinkt. Slotbout M10 x 90 + ring (14x) - Houtdraadbout 
10 x 80 + ring (8x)

Verstelbare duimheng voor luxepoorten
Heng: 1000 x 40 x 5 mm. Plaat: 130 x 35 x 5mm. Dikte verticale lip: 8 mm,  
diameter: 16 mm. Galvanisch verzinkt. In hoogte en breedte verstelbaar.

zwaar schapengaas
Type 80/8 - 15 cm. Op rol van 50 meter.

tevens verkrijgbaar bij robiniaWood:

- Schroeven, krammen en andere ijzerwaren.
-  Schommels, glijbanan, duikelstangen en andere onderdelen voor speeltoestellen.
-  Gaas, puntdraad, elektrische afrasteringen en toebehoren. 

 
Mail ons voor meer informatie: info@robiniawood.nl
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Palen rond geschild
Standaard zijn de palen t/m 250 cm lang voorzien van een punt.  
Deze diktematen kunnen ca. 10% afwijken. 
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm  160 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm  180 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm  200 cm
RW Paal PKS doorsnede 8/10 cm  250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 8/10 cm 300 cm
RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm  180 cm
RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm 200 cm
RW Paal PKS doorsnede 10/12 cm 250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 10/12 cm 300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 8/12 cm  400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 8/12 cm 500 cm
RW Paal PKS doorsnede 12/16 cm 250 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm 300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm 400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 12/16 cm 500 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20 cm 300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20 cm 400 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20 cm 500 cm
Geschilde paal RW doorsnede 16/20 cm 600 cm
Geschilde paal RW doorsnede 20/25 cm 300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 20/25 cm 500 cm
Geschilde paal RW doorsnede 25/30 cm 300 cm
Geschilde paal RW doorsnede 25/30 cm 500 cm

TREE

Schaaldelen bezaagd
Met bast. De natuurlijke vorm van de boom komt optimaal terug  
in deze planken. Breedte 15 á 30 cm.
Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 cm 200 cm
Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 cm 250 cm
Schaaldeel bezaagd RW 1,5 x 15 tot 30 cm 300 cm
Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 cm 200 cm
Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 cm 250 cm
Schaaldeel bezaagd RW 2,5 x 15 tot 30 cm 300 cm
Schaaldeel bezaagd RW 5 x 15 tot 30 cm 300 cm

TREE

Naast deze standaard maten kunnen wij 
ook nog diverse andere maten leveren. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

halve paal geschild
RW Paal doorsnede 12/16 cm  300 cm

Balk robuust
Balk met 2 vlakke kanten en 2 natuurlijk gevormde ronde kanten. 
Deze balk is mooi natuurlijk en heeft toch twee praktische rechte kanten. 
Biels formaat.
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 200 cm
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 300 cm
Dikte 12 cm x 15 tot 30 cm 400 cm

Slagboom tree
Slagboom van geschilde stammen, voorzien van ketting en slagboomsluiting.
Inclusief twee grondpalen van 12/16 cm.
200 cm - (maat tussen de palen ca. 190 cm)
300 cm - (maat tussen de palen ca. 290 cm)
400 cm - (maat tussen de palen ca. 390 cm)
500 cm - (maat tussen de palen ca. 490 cm)
600 cm - (maat tussen de palen ca. 590 cm)
Optioneel: 1 extra paal als vangpaal.
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Systeem tree
Uitgevoerd met drie horizontale planken. 
Geschilde palen, schaaldelen en RVS schroeven.
Voor een zeer scherpe meter prijs.

Post en rail
Systeem uitgevoerd met 2 horizontale liggers:
Gekliefde tussenpaal 2 meter, 15-18 cm
Ronde hoekpaal 2 meter, 15-18 cm
Horizontale ligger in kwartvorm 3 meter, 15-18 cm
Systeem uitgevoerd met 3 horizontale liggers:
Gekliefde tussenpaal 2 meter, 15-18 cm
Ronde hoekpaal 2 meter, 15-18 cm
Horizontale ligger in kwartvorm 3 meter, 15-18 cm

Moestuinpoortjes
Inclusief gehengen.
Moestuinpoort 100 x 100 cm
Moestuinpoort 100 x 120 cm
Moestuinpoort 100 x 150 cm

engels hekwerk
Latafstand 4-5 centimeter
Engels hekwerk 80 x 500 cm
Engels hekwerk 100 x 500 cm
Engels hekwerk 120 x 500 cm

Latafstand 8-9 centimeter
Engels hekwerk 80 x 500 cm
Engels hekwerk 100 x 500 cm
Engels hekwerk 120 x 500 cm

TREE
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Op aanvraag kunnen wij ook de plaatsing van onze artikelen verzorgen.
Op aanvraag is het mogelijk om speciaal op maat gemaakte producten te leveren.  
Prijs en levertijd altijd in overleg. Op alle afmetingen van onze producten is een afwijking toegestaan tot 6%.
Levertijd: Zie hieronder, maar wanneer niet op voorraad 4 á 6 weken na bestelling.
Mits op voorraad, uiterlijk dinsdag besteld, kunt u het vanaf donderdag ophalen.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,  
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van RobiniaWood.  
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

landhek NATURE | aanlegsteiger | Klaphek | routepalen | Picknickset tree | Boombank |  
Plantenbak XXl | RoughWood | Slagbomen | tuinhuis met ecodak | Post & rail | daksingles  
| Picknicktafel nature | Bank BASIC | haardhout opslag | Beschoeingsmatten | klampschotten  
gWW | Palen geschild | tuinschermen | Palen spintvrij geschuurd | Planken en balken bezaagd |



robiniaWood  (bezoekadres, op afspraak): 
Vonderweg-Oost 2, 5741 TN  Beek en Donk  
e: info@robiniawood.nl   i: www.robiniawood.nl   
t: 0492 - 46 87 94 

afhaaldagen  (kan zonder afspraak):  
Donderdag: 8.00 - 12.00 & 13.00 - 16.15 uur   
Vrijdag: 8.00 - 12.00 & 13.00 - 16.15 uur  
Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur


