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Boodschappenlijst
2 platen Populieren multiplex of Vurenhout 1220 x 2500 x 18 mm

c.a. € 90,00

2 sierplintjes 2700 x 30 x 12 mm

c.a. € 8,00

1 tube vloeibaar hout naturel

c.a. € 5,00

1 balkje vurenhout 2100 x 44 x 44 mm

c.a. € 5,00

Lap stof 3 meter lang en 1 meter breed linnen of katoen

c.a. € 20,00

1 laagje crin(*) t.b.v. bodem en vulling hoofdkussen

c.a. € 5,00

1 x Kussensloop katoen of linnen

c.a. € 2,00

1 doosje schroeven 4 x 60 platkop verzinkt

c.a. € 9,00

1 Pot P.V.A. witte houtlijm NIET watervast

c.a. € 7,00
c.a. € 151,00**

Daarmee kost de kist in totaal
*Crin is verkrijgbaar bij de meubelstoffeerderij in uw omgeving

**De kosten van de kist kunnen afwijken omdat de prijzen per winkel verschillen.
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