
Plaats:

Datum:

Klant gegevens

Voorletter(s):
Achternaam:
Tel. nr.:

Maatwerk aanvraag

1. SKU/Bĳlage:

Is het maatwerk geïnspireerd op een bestaand product op
de website? Vul dan de *SKU in. Dit is de product code.
Zo niet, stuur een foto of schets als bĳlage mee.

2. Afmetingen
Max. breedte:
Max. diepte:
Max. hoogte:

3. Materiaal en Kleur
(Wit in combinatie met teak is mogelĳk, kruis dan beide aan)

Koloniaal teak en wit kent verschil in tint of kleur.
Wilt u alleen een prĳs weten? Laat *kleurcode dan leeg!
Heeft u een specifieke kleur? Dan is het verstandig om langs te
komen met een voorbeeld of een item (zoals een lade of deur).
Lees meer over kleuren op onze website.

4. Afwerking 5. Behandeling

6. Andere wensen / Extra info

Plantage teak

Recycled teak

Glad (Vlak geschuurd) Onbehandeld
(Standaard)

Koloniaal teak *Kleurcode:

Rustiek (Geborsteld)
Geïmpregneerd
(WoodProtector)

Blanke lak

© Olmega bv

Let op! Hout is een natuur product. Wij verlenen geen recht noch garantie op kleur/tint verschillen.
Offertes zijn 7 dagen geldig na afgifte.

K.v.K. 24263223

SKU
De SKU is een product code. Op de site
kunt u deze code vinden. Het helpt als
wĳ een beeld hebben van het product.

U mag ook een foto of tekening als bĳlage
meesturen i.p.v. de SKU.

Afmetingen
Gebruik altĳd maximale maten. Ook
uitstekende delen meerekenen.

Breedte (of lengte)

H
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e
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te

Voorkant

Uitleg en tips

Materiaal, Kleur en Afwerking
Plantage teak: standaard teak, teak
heeft een warm bruine kleur. Plantage
teak wordt verkregen uit de plantages.

Recycled teak: recycled hout wordt her
en der verzameld. Door het natuurlĳke
verouderingsproces verkĳgt het zĳn
unieke kleur. Recycled hout is zeer
duurzaam. Echter wel schaarser t.o.v.
plantage teak.

Koloniaal teak: donker gekleurd teak.

Glad: vlak geschuurd hout. Oppervlakte
is glad.

Rustiek: het oppervlak heeft een robuust
en ruwe look. Het hout is met een
staalborstel opgeruwd. Als u met uw
hand overheen gaat zit er structuur in
(zonder splinters). Wordt ook wel dingklik
genoemd.

Lees meer over materiaal, afwerking en
kleuren op de website:
olmegateakmeubelen.nl/kleuren/
of zie boven aan de website in het menu
het kopje Kleuren.

Wit landelĳk

Andere kleur
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