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Bloembakken,  
met of zonder bodem. 

Maatwerk is steeds  
mogelijk  

 
 

 Standaard voeren wij de bloembakken uit in cortenstaal van 
2mm. Bij grotere afmetingen voorzien wij steeds een  
verstevigingsbalk die niet zichtbaar is. 
 
Uitvoering in 3mm is ook steeds mogelijk. Prijs op aanvraag 
 
Mogelijke opties :  - regelbare stelvoeten 
  - verplaatsbaar d.m.v. wielen 
  - extra brede rand 
  - uitsnijden van tekst en/of logo 
  - waterdicht afgelast 

Lengte 
(cm) 

breedte 
(cm) 

Hoogte 
(cm) 

Prijs  (incl btw,  
afgehaald) 

40 40 40 €150,- 

“ “ 60 €185,- 

“ “ 80 €220,- 

“ “ 100 €260,- 

50 50 50 €200,- 

“ “ 80 €270,- 

“ “ 100 €315,- 

60 60 60 €265,- 

70 70 70 €340,- 

80 80 40 €285,- 

“ “ 60 €400,- 

“ “ 80 €480,- 

100 100 40 €370,- 

“ “ 60 €500,- 

“ “ 80 €600,- 

“ “ 100 €700,- 

120 120 40 €470,- 

“ “ 60 €620,- 

“ “ 80 €735,- 

Vierkante bloembakken 
met bodem 
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Bloembakken,  
met of zonder bodem. 

Maatwerk is steeds  
mogelijk. 

 
 

 Standaard voeren wij de bloembakken uit in cortenstaal van 
2mm. Bij grotere afmetingen voorzien wij steeds een  
verstevigingsbalk die niet zichtbaar is. 
 
Uitvoering in 3mm is ook steeds mogelijk . Prijs op aanvraag 
 
Mogelijke opties :  - regelbare stelvoeten 
  - verplaatsbaar d.m.v. wielen 
  - extra brede rand 

Rechthoekige bloembakken 
met bodem 

Lengte 
(cm) 

breede 
(cm) 

Hoogte 
(cm) 

Prijs  (incl btw,  
afgehaald) 

80 40 40 €205,- 

100 “ “ €235- 

120 “ “ €275,- 

150 “ “ €315,- 

200 “ “ €390,- 

100 50 50 €310,- 

120 “ “ €355,- 

150 “ ” €405,- 

200 “ “ €510,- 

90 50 60 €330,- 

120 “ “ €395,- 

150 “ “ €460,- 

200 “ “ €580,- 

80 40 80 €340,- 

100 “ “ €385,- 

120 “ “ €450,- 

150 “ “ €515,- 

200 “ “ €640,- 

200 100 40 €585,- 

“ “ 60 €780,- 

90 30 80 €335,- 
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Bloembakken,  
met of zonder bodem. 

Maatwerk is steeds  
mogelijk  

 
 

Bloembakken  
zonder bodem 

Standaard 
afmetingen 

L 
 (cm) 

B 
(cm) 

H 
(cm) 

R
(cm) 

Prijs 
(€  - incl btw) 

 100 100 40 5 €330,- 

 120 120 40 5 €380,- 

Hoogte 40 cm 140 140 40 5 €425,- 

 200 100 40 5 €465,- 

 200 200 40 5 €600,- 

 100 100 60 5 €435,- 

 120 120 60 5 €500,- 

Hoogte 60 cm 140 140 60 5 €565,- 

 200 100 60 5 €615,- 

 200 200 60 5 €805,- 

 100 100 80 5 €565,- 

Hoogte 80 cm 120 120 80 5 €625,- 

 140 140 80 5 €735,- 

 200 200 80 5 €1040,- 
Standaard voeren wij de bloembakken uit in cortenstaal van 
2mm. Bij grotere afmetingen voorzien wij steeds een  
verstevigingsbalk die niet zichtbaar is. 
 
Uitvoering in 3mm is ook steeds mogelijk . Prijs op aanvraag 
 
Mogelijke opties :  - regelbare stelvoeten 
  - verplaatsbaar d.m.v. wielen 
  - extra brede rand 
  - uitsnijden van tekst en/of logo 
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Bloembakken,  
met of zonder bodem. 

Maatwerk is steeds  
mogelijk  

 
 

Diameter
(cm) 

Hoogte 
(cm) 

Prijs  (incl btw,  
afgehaald) 

60 60 €325,- 

60 80 €375,- 

60 100 €425,- 

60 120 €475,- 

80 40 €355,- 

80 60 €425,- 

80 80 €485,- 

100 40 €480,- 

100 60 €565,- 

100 80 €685,- 

120 40 €585,- 

120 60 €685,- 

120 80 €785,- 

150 40 €760,- 

150 60 €880,- 

150 80 €1005,- 

200 40 €1110,- 

200 60 €1275,- 

200 80 €1440,- 

Ronde bloembakken  
met bodem 

 Standaard voeren wij de bloembakken uit in cortenstaal van 
2mm. Bij grotere afmetingen voorzien wij steeds een  
verstevigingsbalk die niet zichtbaar is. 
 
Uitvoering in 3mm is ook steeds mogelijk . Prijs op aanvraag 
 
Mogelijke opties :  - regelbare stelvoeten 
  - verplaatsbaar d.m.v. wielen 
  - extra brede rand 
  - uitsnijden van tekst en/of logo 
  - waterdicht afgelast 
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Bloembakken,  
met of zonder bodem. 

Maatwerk is steeds  
mogelijk  

 
 

Diameter
(cm) 

Hoogte 
(cm) 

Prijs  (incl btw,  
afgehaald) 

60 60 €355,- 

60 80 €400,- 

80 60 €460,- 

80 80 €525,- 

80 100 €610,- 

100 60 €580,- 

100 80 €680,- 

100 100 €840,- 

120 60 €785,- 

120 80 €905,- 

120 100 €1025,- 

Ronde, conische  
bloembakken met bodem 

 Standaard zijn de bloembakken gemaakt uit 
cortenstaal plaat van 2mm dikte. 

 (conische bloembakken zijn enkel te verkrijgen in de 
bovenstaande afmetingen-dus geen maatwerk in 
deze modellen te verkrijgen) 
 


