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Zittende kat, materiaal (corten)staal 
 
Afm:  +/- 30x23x33 cm (lxbxh) - €120,- (btw incl) 
Afm: +/-  40 x30x45cm (lxbxh) - €150,-(btw incl) 
Afm: +/-  60x45x68 cm (lxbxh) - €275,-(btw incl) 

 

Gelakte versie, kleur naar keuze, is €25,- extra 
De grootste kat in gelakte versie is €100,- extra 

(jonge) lopende kat, materiaal (corten)staal 
Afm:  +/- 33x8x21 cm (lxbxh) - €70,-(btw incl) 
Afm: +/-  45x10x27cm (lxbxh) - €100,- (btw incl) 
Afm: +/- 60x12x35cm (lxbxh) - €150,- (btw incl) 
(hoogte gemeten aan de oortjes) 
Gelakte versie, kleur naar keuze, is €25,- extra 
De grote lopende kat gelakte versie is €50,- extra 

Starende jonge kat, materiaal (corten)staal 
Afm:  +/- 33x8x18x cm (lxbxh) - €120,-(btw incl) 
Afm: +/-55*12*30cm (lxbxh) - €225,-(btw incl) 
 
(hoogte gemeten aan de staartpunt) 
Gelakte versie, kleur naar keuze, is €25,- extra 
De grote lopende kat gelakte versie is €50,- extra 
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Honingbij, materiaal cortenstaal 
Afmetingen +/- 36x26x26 cm (lxbxh) 
 
Prijs : €150,- (btw incl) 
Prijs in Inox : €200,- 

Woeste libelle, materiaal cortenstaal 
Afmetingen +/- 62x57x23 cm (lxbxh) 
 
Prijs : €235,- (btw incl) 
Ook verkrijgbaar in inox uitvoering. 
Prijs in Inox : €350,- 

Reuze spin, materiaal cortenstaal 
Afmetingen +/- 43x55x25 cm (lxbxh) 
 
Prijs : €175,- (btw incl) 
Ook verkrijgbaar in inox uitvoering. 
Prijs in Inox : €250,- 

Onschuldige krekel, materiaal cortenstaal 
Afmetingen +/- 38x32x23cm (lxbxh) 
 
Prijs : 175,- (btw incl) 
Ook verkrijgbaar in inox uitvoering. 
Prijs in Inox : €250,- 
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Compacte vlinder, materiaal inox   
Afmetingen +/- 50x45x23 cm (lxbxh) 
 
Prijs : €300,- (btw incl) 

Compacte vlinder, materiaal cortenstaal 
Afmetingen +/- 50x45x cm (lxbxh) 
 
Prijs : €200- (btw incl) 

Elegante vlinder, materiaal cortenstaal of 
inox . 
In diverse groottes verkrijgbaar. 
Afmetingen : (lxbxh) 
- M : +/- 76x32x45 cm : €200  (inox + €75) 
- L : +/- 96x42x54 cm : €300 (inox +€100) 
- XXL +/- 120x78x 60cm : € 425 (inox +€200) 

Reuze vlinder, materiaal inox— 
Afmetingen +/- 120x78x60 cm (lxbxh) 
 
Prijs : €625- (btw incl) 
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Ook alle andere huisdieren verkrijgbaar en op maat gemaakt. Vraag gerust naar 
de mogelijkheden. We maken dit zowel in cortenstaal, gewoon staal om te lak-

ken of in roestvrijstaal (inox). 
Stuur uw vragen naar info@Corta-nova.com 

€549,- 

€359,- 

€175,- 

€325,- 

€50,-/ paar 

€50,- 

€275,- 

€150,- 

€120,- 
€70,- 

€100,- 

€70,- 
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€200,- €300,- 

€200,- 

€275,- 

€150,- 

€120,- 

€350,- 

€549,- 

€359,- 

€385,- 

€200,- 

V.a. €850,- 

€70,- 

€100,- 

€70,- 

€800,- 
Dia 75cm 

Alle tuinbeelden en figuren zijn te verkrijgen in verschillende groottes en 
 materialen (roestvrijstaal of gelakt staal).   

Wij maken ook nog tal van andere tuinbeelden en leuke eyecatchers in cortenstaal. 
Wenst u meer info, contacteer ons of kom gerust eens langs na afspraak. 

€1200,- 
(Dia 1m) 

€700,- €50,- /paar 


