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Ronde palen

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 4 x 150 cm. 3,20€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 4 x 200 cm. 4,35€         st Nee

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 50 cm. 1,75€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 75 cm. 2,65€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 100 cm. 3,40€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 125 cm. 4,25€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 150 cm. 5,10€         st ja

Woodvision Ronde paal cilindrisch gefreesd 1 zijde gepunt 1 zijde gekroond, # 6 x 200 cm. 6,85€         st ja

gefreesde paal rond, gepunt, gekruind impr 250x6 6,60€         st ja

gefreesde paal rond, gepunt, gekruind impr 300x8 13,65€       st ja

gefreesde paal rond, gepunt, gekruind impr 250x8 11,35€       st ja

gefreesde paal rond, gepunt, gekruind impr 300x8 13,65€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 250x10 16,00€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 250x12 24,45€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 250x14 36,75€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 300x10 18,60€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 300x12 29,35€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 300x14 44,10€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 400x8 17,45€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 400x10 23,55€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 400x12 34,50€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 400x14 58,75€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 500x10 35,20€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 500x12 45,70€       st ja

gefreesde paal rond, haaks impr 600x10 43,55€       st nee

gefreesde paal rond, haaks impr 600x12 56,30€       st nee

gefreesde paal rond, haaks impr 600x14 73,20€       st nee

gefreesde paal rond, haaks impr 600x16 95,50€       st nee

gefreesde paal rond, haaks impr 600x18 -€           st nee

gefreesde paal rond, haaks impr 600x20 153,40€    st nee

Woodvision Halfronde regel twee zijden haaks gekort, # 7 x 250 cm. 4,85€         st ja

gefreesde paal halfrond impr 300x10 9,25€         st ja

gefreesde paal halfrond impr 400x10 11,80€       st ja

gefreesde paal halfrond impr 600x12 28,40€       st nee

 *Alle prijzen zijn inclusief BTW en voor het laatst  bijgewerkt: 27-7-22

**Vraag ons naar de levertijd van de niet vooradige producten.

Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.


