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GraWs verzending NL+BE vanaf €150

Besteld bij Kussengigant? Dan verzenden we 

deze bestelling graWs mee

Nederlandse topkwaliteit schuimrubber

100% veilig afrekenen

GaranWe op al onze producten 

Duizenden tevreden klanten
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Algemene voorwaarden

Privacy & Cookies

Kussengigant.nl

Retourneren

GaranWe & Klachten

Lef en Lief tuinkussens

LeverWjd en Verzendkosten

Informa3e

Wil je ons volgen?

Doner ham kielbasa biltong strip steak. Boudin 

swine pig, chuck hamburger strip steak short ribs 

meatball andouille. Jowl pig ribeye chuck, salami 

strip steak corned beef venison biltong turkey 

shoulder pork belly brisket ball Wp flank. Shankle 

tail landjaeger, kielbasa sirloin ham meatball 

swine short loin. 

Schuimrubberwinkel.nl

Waarom schuimrubber op maat bestellen bij 
schuimrubberwinkel.nl?
     Goedkoopste schuimrubber en koudschuim van Nederland en België.

 Al het schuimrubber en koudschuim wordt in onze eigen werkplaats op maat 

gemaakt.

Keuze uit heel veel betaalmogelijkheden OOK KLARNA ACHTERAF BETALEN voor 

zowel Nederlandse als Belgisch bestellingen.

Nederlands topkwaliteit koudschuim en schuimrubber ( geen buitenlands 

schuim).

Snelle leverWjd.

Schuimrubberwinkel is een onderdeel van Kussengigant.nl al 20 jaar online de 

grootste in kussens

Koudschuim en schuimrubber bestel je gemakkelijk online bij 
schuimrubberwinkel.nl
Je kunt bij ons schuimrubber polyether op maat bestellen. En ook kun je bij ons 

koudschuim op maat kopen.  Wij snijden de foam  exact op maat, en het wordt ook 

nog eens heel gemakkelijk thuisbezorgd  in heel Nederland en België.

Laat jouw schuimrubber op maat maken door de 
goedkoopste online!  Groothandelprijzen voor par3culieren
Zit je bank niet meer fijn? Nieuw kouschuim matras kopen? In de rekenmodule kun je 

de maten in vullen. Je ziet direct de prijs en daarna bestel je gemakkelijk jouw 

schuimrubber of koudschuim exact op maat gemaakt.

In onze eigen werkplaats maken wij het perfecte schuim op maat met een lange 

levensduur en hoge kwaliteit.

Waarom kunnen wij ons schuimrubber en koudschuim op 
maat zo goedkoop snijden en  verkopen?
Wij snijden het schuim alleen in  diktes van 5, 8, 10 en 12 cm, daardoor hebben wij 

weinig snijverlies en kun je jouw schuim op maat online goedkoop laten maken bij 

schuimrubberwinkel.nl.

Bestelinforma3e
Nadat de betaling is geslaagd ontvangt je van ons een 

bevesWgingsmail met de bestelgegevens. Let op deze kan 

soms in je spam belanden. Het schuimrubber wordt voor je 

op maat gemaakt en zal binnen 1-8 werkdagen worden 

verzonden met postnl.  Verzending binnen Nederland en naar 

België is vanaf € 150,00 graWs. 

Heb je vragen over jouw bestelling, neem dan contact met 

ons op via e-mail: info@schuimrubberwinkel.nl of 

telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 

16.00 via 088-0022444.

Bezoek onze showroom
Wil je het schuim even voelen? Of komen proef ziken?  Dat 

kan! Wij werken alleen op afspraak zodat wij alle Wjd voor je 

hebben.  Om een afspraak te maken klik hier.  Je kan ook 

telefonisch contact met ons opnemen, om een afspraak te 

maken 088-0022444 ( maandag tot vrijdag van 10.00 tot 

16.00 telefonisch bereikbaar).  

Je kan een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag 

van 10.00 tot 17.00.

OPTIES SELECTEREN

Schuimrubber en koudschuim 
op maat bestellen 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Schuimrubberplaten

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem 

OPTIES SELECTEREN

Vullingen voor kussens

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Binnenkussens

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Outdoorstoffen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Fiberfill per meter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem 

OPTIES SELECTEREN

Tricotkous

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem 

OPTIES SELECTEREN

Lijmspray

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Ritsten per meter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

OPTIES SELECTEREN

Stof voor binnenkussen per 
meter
Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

prinWng and typesemng industry. Lorem

NAAR CALCULATOR

Bestel Schuim
Op Maat
Schuimrubber of koudschuim

Verzendkosten NL €6,49 en BE €7,49 - Gra3s verzending NL/BE vanaf €150 Ook besteld bij kussengigant? Gra3s verzending!

Zoek producten
1

Inloggen

"""Schuimrubber of Koudschuim                  Schuimrubber en koudschuim platen                  Vullingen voor kussens                  Binnenkussens                  Stoffeerar3kelen                  Outdoorstoffen

Latexvulling per KG

Schuimvlokken per KG

Traagschuimvlokken per KG

Vezelbolletjes per KG

Zitzakvulling per 100 liter
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AantalA CM

AantalB CM

AantalC CM

AantalD CM

Geselecterede vorm: Trapezium

Voer Maten In

"Koudschuim HR 45… 

Type Schuim

Prijzen en 
Bestellen

Kies een aantal

Prijs per stuk

€15,00
Totaal incl. BTW

Tricotkous
Wilt u een tricotkous 

meebestellen? Zo ja, dan doen 

wij deze voor u om uw 

schuimrubber heen. 

Ja Nee

i

€30,00

BESTEL

De koudschuim HR 45 soh wordt het meest gebruikt als matras of topmatras. De koudschuim HR 45 soh heeh 

een zachte opdruk en een goed venWlerende werking. Dit type koudschuim is ook nog eens zeer veerkrachWg, 

wat zorgt voor een uiterst comfortabele slaapkwaliteit. 

Informa3e over gekozen schuim: Koudschuim HR 45 soR 
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A

B

Rechthoek

D

A

B

C

Rechthoek met 1
schuine zijde

D

A

B

C

Gebruik onderstaande wizard om schuimrubber in de door jou gewenste vorm en maten te 

bestellen! Kies als eerste een vorm hieronder en de rest wijst zich vanzelf. 

Kies Een Vorm

Schuim op maat bestellenSchuim op maat bestellen

Home ! Bestel schuim op maat

"""Schuimrubber of Koudschuim                  Schuimrubber en koudschuim platen                  Vullingen voor kussens                  Binnenkussens                  Stoffeerar3kelen                  Outdoorstoffen

Verzendkosten NL €6,49 en BE €7,49 - Gra3s verzending NL/BE vanaf €150 Ook besteld bij kussengigant? Gra3s verzending!

Zoek producten
1

Inloggen

Hulp nodig welke vorm je nodig hebt? Bij uitleg speciale vormen en modellen worden de vormen en de toepassing uitgelegd. Nadat je 1 

of meer vormen aan je winkelwagen hebt toegevoegd, kan je jouw bestelling gaan afronden. Dan gaan wij zo snel mogelijk met jouw 

bestelling aan de slag. Heb je een vraag? Kijk dan eens bij veel gestelde vragen. Grote kans dat het antwoord daar al staat.


