In

de werkplaats worden producten
gemaakt door deelnemers aan de
dagbesteding. Een zinvolle besteding van de
dag is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Met wat ondersteuning bieden we in de
Werkplaats aan een aantal mensen de
mogelijkheid zinvol bezig te zijn. Werken
in de Werkplaats zorgt voor ervaring,
dagritme, plezier en waardering!
Zoekt u iet speciaals? Iets wat u niet in
deze folder vindt? Neem dan contact op met
ons om de mogelijkheden te bespreken!
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Producten folder

Folderbord

Dit zeer opvallende ‘folderbord’ maken
we van steigerhout. Met elastieken en
metalen strips blijven de folders keurig
staan. Het bord is met schroeven te
bevestigen aan de muur. De afmetingen kan
u zelf bepalen. In dit voorbeeld ziet u
een folderbord van 75 cm x 56 cm.

Folderbord Vederes
Prijs folderbord Vederes
(75 cm x 56 cm) 			

€ 30,--

Optioneel afwerking
in white of grey wash 		

€ 2,--

Bijdrage in bezorgkosten

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Plantenbak

Deze degelijke plantenbak, gemaakt van
steigerhout, is een sieraad in uw tuin en
wordt geleverd met worteldoek. Zo kunt u na
levering direct uw favoriete planten een
mooie plek geven.

Plantenbak Pavia
Prijs plantenbak Pavia
(80 cm x 56 cm x 56 cm) 		
Afwerking in white of
grey wash 				

€ 75.--

inbegrepen

Optioneel aflakken met top coat

€ 15,--

Bijdrage in bezorgkosten		

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Plantenbak plus

Deze degelijke plantenbak, gemaakt van
steigerhout, is een sieraad in uw tuin
en wordt geleverd met worteldoek. Zo
kunt u na levering direct uw favoriete
planten een mooie plek geven. Door zijn
omvang uitstekend geschikt als natuurlijke
afscheiding in uw tuin.
Deze plantenbak heeft een lengte van 128
cm, breedte van 45 cm en een hoogte van 60
cm.

Plantenbak Lonicera
Prijs plantenbak Lonicera
(60 cm x 45 cm x 128 cm) 		
Afwerking in white
of grey wash 			

€ 95,--

inbegrepen

Optioneel aflakken met top coat

€ 20,--

Bijdrage in bezorgkosten		

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Bankje voor twee

Dit is een ideaal bankje wanneer u weinig
plaats heeft in de tuin of uw voortuin
wat wil opfleuren. Het bankje is gemaakt
van steigerhout. De twee stoelen zijn aan
elkaar gekoppeld met een klein en handig
tafeltje.

Bankje Sitka
Prijs bankje Sitka
(85 cm x 45 cm x 140 cm) 		
Afwerking in white
of grey wash 			

€ 95,--

inbegrepen

Optioneel aflakken met top coat

€ 20,--

Bijdrage in bezorgkosten		

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Bankje voor meer

Deze bank biedt ruimte aan meerdere
gasten of familie. Twee stevige banken
van steigerhout zijn aan elkaar bevestigd
met een handig tafeltje er tussen.

Bankje voor meer Mulberry
Prijs bankje voor meer Mulberry
(85 cm x 45 cm x 370 cm)
€ 155,-Afwerking in
white of grey wash 		

inbegrepen

Optioneel aflakken
met top coat			

€ 35,--

Bijdrage in bezorgkosten

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Standaard
eettafel

Deze stevige eettafel is gemaakt van
steigerhout. Ideaal voor in de tuin, maar
kan ook binnen staan in uw keuken of
woonkamer.
Eettafel Tavia
Prijs eettafel
(74 cm x 100 cm x 180 cm)

€ 140,--

Afwerking in
white of grey wash 		

inbegrepen

Optioneel aflakken
met top coat			

€ 25,--

Bijdrage in bezorgkosten

€ 5,95

Prijzen exclusief BTW
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Bestellen

Bent u enthousiast geworden over onze
producten en werkwijze en wilt u een
bestelling plaatsen? Neem vrijblijvend
contact op met de dagbesteding via
dagbesteding@kesslerstichting.nl.
We nemen de bestelling met u op (binnen 5
werkdagen) en sturen u een offerte. Bent
u akkoord dan nemen we uw bestelling in
productie. De levertijd ligt tussen de
zes tot acht weken.

Levering

De bestelde producten kunnen afgehaald
worden bij de Werkplaats of worden
bezorgd (tegen een bijdrage in de
kosten). Voor het vervoer van de
producten doen we beroep op vrijwilligers
en cliënten.
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Handgemaakt
De producten van de Werkplaats worden
allemaal handgemaakt. Dit betekent
dat elk product uniek is en iets kan
afwijken van wat er in deze folder is
afgebeeld. We werken zo veel mogelijk met
milieuvriendelijke materialen.

De werkplaats is
onderdeel van
de Kessler Stichting
Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 – 8 500 500
info@kesslerstichting.nl

