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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round 
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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter.

Beste kwaliteit

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim

X dagen retourrecht

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. Biltong salami boudin

Gratis verzending 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look geven? In onze eigen meubelmakerij 

worden de massief houten meubels van Teakea handmatig behandeld door onze 

vakkundige collega’s. Wij kunnen van alles maken: eettafels, kasten, badmeubels en zelfs 

tuinmeubelsets! Deze unieke producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op maat. Zo 

hebben wij zelf het heft in handen en zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

komt u 
langs?

Onze showroom

Ronde bijzettafel

€ 79,00

54x54x48

Morgen geleverd!

€ 99

Slate teak houten 
klaptafeltje

€ 69,00

50 x 50 x 50

Morgen geleverd!

Wastafelmengkraan

€ 114,99

47 x 38 x 89

2 - 3 weken"

€ 129,00

In winkelwagen

Teak houten klapstoel

€ 79,00

Morgen geleverd!

47 x 38 x 89

€ 99

Populair

Ronde bijzettafel
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klaptafeltje

€ 69,00

50 x 50 x 50

Morgen geleverd!
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€ 114,99

47 x 38 x 89

2 - 3 weken"

€ 129,00

In winkelwagen

Teak houten klapstoel

€ 79,00

Morgen geleverd

47 x 38 x 89

€ 99
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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look 

geven? In onze eigen meubelmakerij worden de 

massief houten meubels van Teakea handmatig 

behandeld door onze vakkundige collega’s. Wij 

kunnen van alles maken: eettafels, kasten, 

badmeubels en zelfs tuinmeubelsets! Deze unieke 

producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op 

maat. Zo hebben wij zelf het heft in handen en 

zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte 

meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!
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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look geven? In onze eigen meubelmakerij 

worden de massief houten meubels van Teakea handmatig behandeld door onze 

vakkundige collega’s. Wij kunnen van alles maken: eettafels, kasten, badmeubels en zelfs 

tuinmeubelsets! Deze unieke producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op maat. Zo 

hebben wij zelf het heft in handen en zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

kom je 
langs?

Onze showroom

"

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Ronde bijzettafel

€ 79,00

54x54x48

Morgen geleverd!

€ 99

Slate teak houten 
klaptafeltje

€ 69,00

50 x 50 x 50

Morgen geleverd!

Wastafelmengkraan

€ 114,99

47 x 38 x 89

2 - 3 weken"

€ 129,00

Ronde bijzettafel

€ 79,00

54x54x48

Morgen geleverd!

€ 99

Slate teak houten 
klaptafeltje

€ 69,00

50 x 50 x 50

Morgen geleverd!

Wastafelmengkraan

€ 114,99

47 x 38 x 89

2 - 3 weken"

€ 129,00

In winkelwagen
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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look 

geven? In onze eigen meubelmakerij worden de 

massief houten meubels van Teakea handmatig 

behandeld door onze vakkundige collega’s. Wij 

kunnen van alles maken: eettafels, kasten, 

badmeubels en zelfs tuinmeubelsets! Deze unieke 

producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op 

maat. Zo hebben wij zelf het heft in handen en 

zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte 

meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Onze showroom

kom je langs?

"

Ronde bijzet
tafel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Slate teak 
houten 
klaptafeltje

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Wastafel
mengkraan

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Teak houten
klapstoel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Ronde bijzet
tafel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Slate teak 
houten 
klaptafeltje

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Wastafel
mengkraan

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Teak houten
klapstoel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim brisket 

ground round turkey frankfurter. Biltong salami 

boudin

Gratis verzending 

(

Ronde bijzet
tafel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Slate teak 
houten 
klaptafeltje

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Wastafel
mengkraan

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Teak houten
klapstoel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Ronde bijzet
tafel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Slate teak 
houten 
klaptafeltje

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Wastafel
mengkraan

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Teak houten
klapstoel

€ 79,00

Op voorraad!

47 x 38 x 89

€ 99

Selectie verfijnen

Sorteer op

Bekijk alle verlichting

Wandlampen

TafellampenVloerlampen

PlafonnieresHanglampen

Verlichting

Home           Wonen           Verlichting! !

3



"!© 2022 Teakea. All right reserved      |      Alle rechten voorbehouden

Vandaag open van 09:00 – 17:30 info@teakea.nl085 1302543

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

E-mailadres

Nieuwsbrief

Ma - Vrij:    09:00 – 17:30 

Zaterdag:    09:00 - 17:00

Zondag:    Gesloten

Leuringslaan 40

9356VM Tolbert

Showroom

Zoektermen

Algemene Voorwaarden

Privacy en cookieverklaring

Bestellingen en Retouren

Geavanceerd zoeken

Sitemap

!

!

!

!

!

!

Policies

Ons bedrijf

Showroom

Maatwerk

Zakelijk

Blog

Veelgestelde vragen

!

!

!

!

!

!

Navigatie

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look geven? In onze eigen meubelmakerij 

worden de massief houten meubels van Teakea handmatig behandeld door onze 

vakkundige collega’s. Wij kunnen van alles maken: eettafels, kasten, badmeubels en zelfs 

tuinmeubelsets! Deze unieke producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op maat. Zo 

hebben wij zelf het heft in handen en zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 verschillende meubels bestaat? Met een 

variërend aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor dat er altijd wel iets speciaals 

tussen zit voor jou. Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de afwerking van je 

meubels zijn belangrijke details die jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent van 

landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! Ben jij benieuwd naar verschillende 

meubels voor je woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!
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,

,

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Rump picanha beef alcatra tenderloin. Tongue ground round sausage pig, strip steak 

porchetta shoulder. Leberkas ball tip meatball, picanha chislic prosciutto hamburger beef 

ribs. Ribeye chislic ball tip picanha, jowl corned beef capicola porchetta sirloin.

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Meer informatie

Hier vind je meer informatie ,

,

,

,

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail 

capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork 

chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 

Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck 

brisket shoulder shankle.
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Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Rump picanha beef alcatra tenderloin. Tongue ground round sausage pig, strip steak 

porchetta shoulder. Leberkas ball tip meatball, picanha chislic prosciutto hamburger beef 

ribs. Ribeye chislic ball tip picanha, jowl corned beef capicola porchetta sirloin.
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Showroom

Price

SKU

Product Name

Merk

EAN code

Weight

Materiaal

Kleur

299,00

ZL-05-VL8336-3036

Vloerlamp Sunn Zwart-Messing

Zebo Light

7446044694677

1

Metaal

Zwart

Specificaties

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail 

capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork 

chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta.

Opsomming

Opsomming

Opsomming

Opsomming

Opsomming
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!

!

!

!

Titel

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail 

capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork 

chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 

Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck 

brisket shoulder shankle.

Titel

Over het product

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

In winkelwagen1

Bekijk in showroom Contact via WhatsApp

Op voorraad       Voor 21:00 besteld? Vandaag verzonden!

inclusief BTW€ 19,95

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue 

bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin 

andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck 

brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 

In het kort

----! 927 beoordelingen

Vloerlamp Sunn Zwart-
Messing

..

Home           Wonen           Verlichting           Vloerlamp Sunn Zwart-Messing! ! !
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Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending 

(

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!

Wil jij je woon-, badkamer of tuin een unieke look 

geven? In onze eigen meubelmakerij worden de 

massief houten meubels van Teakea handmatig 

behandeld door onze vakkundige collega’s. Wij 

kunnen van alles maken: eettafels, kasten, 

badmeubels en zelfs tuinmeubelsets! Deze unieke 

producten ontwerpen en maken wij geheel zelf op 

maat. Zo hebben wij zelf het heft in handen en 

zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes met veel 

detail en aandacht gemaakt wordt door echte 

meubelspecialisten. Kies voor kwaliteit met de 

massief houten meubels van Teakea!

Maatwerk teakhouten meubelen 

Wist jij al dat ons assortiment uit meer dan 1600 

verschillende meubels bestaat? Met een variërend 

aanbod in diverse interieurstijlen zorgen wij ervoor 

dat er altijd wel iets speciaals tussen zit voor jou. 

Iedere stijl is uniek. De kleur, het materiaal en de 

afwerking van je meubels zijn belangrijke details die 

jouw stijl bepalen. Dus of je nou een liefhebber bent 

van landelijk, industrieel of modern: alles is mogelijk! 

Ben jij benieuwd naar verschillende meubels voor je 

woonkamer, badkamer of tuin? Vind jouw favoriete 

interieurstijl bij Teakea!

Altijd een meubel dat bij jou past!
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kom je langs?

ETC

Meubelmakerij

Hier vind je meer informatie ,

,

,

,

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Hier vind je meer informatie

Meer informatie

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket 

shoulder shankle.

Call to action

Titel

Price

SKU

Product Name

Merk

EAN code

Weight

Materiaal

Kleur

299,00

ZL-05-VL8336-3036

Vloerlamp Sunn Zwart-Messing

Zebo Light

7446044694677

1

Metaal

Zwart

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket 

shoulder shankle.

Titel

Over het product

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta.
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Opsomming

Opsomming

Opsomming

Opsomming

!

!

!

!

!
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Specificaties

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

Veilig (achteraf) betalen

%

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter.

Beste kwaliteit

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

X dagen retourrecht

'

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim brisket 

ground round turkey frankfurter. Biltong salami 

boudin

Gratis verzending 

(

Vloerlamp Sunn Zwart-
Messing

----! 927 beoordelingen

Op voorraad      

Voor 21:00 besteld? vandaag verzonden!

€ 19,95

In het kort

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami.

inclusief BTW

Wonen            Verlichting            Vloerlamp …! !
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Vloerlamp Sunn Zwart-
Messing

----! 927 beoordelingen

In het kort

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami.

In winkelwagen1
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Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto 

porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue meatball sausage sirloin. Atback 

boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto 

porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue meatball sausage sirloin. Atback 

boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 
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Opsomming

Opsomming
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Subkop

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto 

porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue meatball sausage sirloin. Atback 

boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta.

Subkop

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami 

prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle 

corned beef pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue meatball sausage 

sirloin. Atback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork 

loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta.
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Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket 

shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin 

chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank 

tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta 

boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey 

buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder 

shankle corned beef pancetta.

Titel contentpagina

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork 

belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola 

swine turkey salami prosciutto porchetta boudin 

andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo 

ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle 

corned beef pancetta. Prosciutto ham hock alcatra 

pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck 

tongue meatball sausage sirloin. Atback boudin 

pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck 

brisket shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet 

pork loin chicken pork belly turducken. Tongue 

bresaola flank tail capicola swine turkey salami 

prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback 

boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon 

chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta.

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket 

shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin 

chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank 

tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta 

boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey 

buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder 

shankle corned beef pancetta.

Subkop

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. Atback boudin pork chop 

turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket 

shoulder shankle. Bacon ipsum dolor amet pork loin 

chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank 

tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta 

boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey 

buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder 

shankle corned beef pancetta. 
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Voor afspraken op locatie bel 085-1302543 of mail naar info@teakea.nl. Je 

hoort zo spoedig mogelijk van ons!

Contact

Vraag een offerte aan of kom langs! 

Meubel ontwerp mogelijkheden. Wij kunnen voor

iedereen een unieke en persoonlijke meubelcollectie ontwerpen.

Duurzaam hout. Wij gebruiken o.a. gerecycled teakhout, plantage teakhout 

en FSC-eikenhout voor onze terras- en badkamermeubelen.

Persoonlijk & deskundig advies. Onze vakkundige meubelmakers kunnen je 

altijd adviseren over materialen en onderhoud.

Montage van meubelen op locatie. Wij komen persoonlijk je meubelen 

brengen en op locatie monteren wanneer dit nodig is.

Gratis transport binnen Nederland. Geen extra kosten voor het transporteren 

van je meubelen.

#

#

#

#

#

Waarom met Teakea samenwerken?

Ben je op zoek naar meubels voor een kantine, restaurant of eetzaal? Wij kunnen unieke 

meubel collecties ontwerpen om jou school, bedrijf of restaurant eetzaal ruimte persoonlijk 

in te richten!  Ook leveren wij meubels voor kantines en eetzalen. Bijvoorbeeld voor 

restaurants, hotels, school- en bedrijfskantines. Iedere eetzaal heeft natuurlijk een unieke 

stijl, daarom vinden wij het belangrijk om jouw kantine meubelen te kunnen personaliseren. 

Wij leveren o.a. veel verschillende eettafels en tafelbanken, maar een houten bar of een sta 

tafel met krukken kan uiteraard ook op maat worden gemaakt. 

Opnieuw kun je helemaal zelf bepalen welk ontwerp en welke materialen je wilt gebruiken. 

Wij merken vaak dat lange 'diner tables' erg geliefd zijn. Wij kunnen kantinetafels en 

bijpassende kantine bankjes tot wel 3 meter lang maken. De houten tafelbladen worden 

standaard beschermt met een transparante coating tegen water- en vetvlekken.

Welke stijl past bij jouw eetzaal? Modern, of lekker industrieel? Neem alvast een kijkje naar 

onze collecties om inspiratie op te doen en maak vervolgens een afspraak via de contact 

pagina. 

Eetzaal en kantine meubelen

Ben je op zoek naar meubelen voor je kantoor? Dan ben je bij ons op het goeie adres! Wij 

kunnen snel, flexibel en kwalitatief vergaderzaal meubelen ontwerpen en maken.  Bij ons 

kun je volledig zelf je kantoor meubelen samenstellen. Kasten, bureaus en tafels voor de 

vergaderzaal. Van industriële tot moderne kantoor tafels. Jij bepaalt het complete plaatje. 

Wij beschikken over een ruime keuze aan verschillende materialen: Verschillende 

houtsoorten, metalen en tafelpoten. Uiteraard worden houten tafelbladen beschermt met 

een transparante coating tegen water- en vetvlekken. Ook het ontwerp laten we volledig 

aan jouw over, maar we adviseren je graag over de stijl die bij jouw kantoor ruimte past. 

Veel voorkomende stijlen zijn modern, industrieel en traditioneel. 

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden? We plannen graag een afspraak in om 

jouw ideeën te bespreken. 

Kantoor meubelen

Ben je op zoek naar een complete badkamer of woonkamer inrichting voor je bed & 

breakfast of spa resort? Dan kun je zeker bij ons terecht!

Naast ons tuin assortiment, beschikken wij ook over een groot badkamer meubelen en 

woonkamer meubelen assortiment. Je kunt uiteraard ook kiezen om een geheel unieke 

woonkamer of badkamer te laten ontwerpen en maken!

In het verleden hebben wij al verschillende leuke interieurprojecten voltooid. Benieuwd wat 

wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Meubilair voor je bed & breakfast, hotel of spa

Ben je op zoek naar terras meubilair voor je eigen horeca onderneming? Wij kijken er naar uit 

om jouw persoonlijke terras wensen te realiseren!

Teakea is een meubelmakerij voor de particuliere en de zakelijke markt. Geen enkel terras is 

hetzelfde. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om je tuinmeubelen op maat te laten 

ontwerpen en maken. Geheel volgens jouw wensen. 

Wij zijn flexibel en creatief. Van sfeervolle hoekbanken en vuurtafels tot complete tuin sets. 

(Bijna) alles is mogelijk!

Meubilair voor je restaurant en terras

Op zoek naar meubelen op grote schaal? Bijvoorbeeld voor je eigen onderneming, een kantoor, of voor een opdrachtgever? Bij Teakea kunnen we dit makkelijk en snel voor je 

regelen. Wij beschikken over een eigen werkplaats, een groot magazijn en een showroom waar je veel inspiratie op kan doen. Ook adviseren wij je graag over materialen en 

onderhoud. Of het nu een groot of klein project is, we helpen je graag. Wil je een afspraak op locatie inplannen? Mail dan naar info@teakea.nl en je hoort zo spoedig mogelijk 

van ons. Laat je verrassen door deskundig advies!

Zakelijke opdrachten

Home           Zakelijke opdrachten!

"

3

WONEN                     KAMER                     TUIN

Vandaag open van 09:00 – 17:30 info@teakea.nl085 1302543Gratis bezorging vanaf € 50#



Ons bedrijf

Showroom

Maatwerk

Zakelijk

Blog

Veelgestelde vragen

!

!

!

!

!

!

Navigatie

Zoektermen

Algemene Voorwaarden

Privacy en cookieverklaring

Bestellingen en Retouren

Geavanceerd zoeken

Sitemap

!

!

!

!

!

!

Policies

Inschrijven

E-mailadres

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

Nieuwsbrief

! "

© 2022 Teakea. All right reserved

Alle rechten voorbehouden

Ma - Vrij:    09:00 – 17:30 

Zaterdag:    09:00 - 17:00

Zondag:    Gesloten

Leuringslaan 40

9356VM Tolbert

Showroom

Vandaag open van 09:00 – 17:30#

 info@teakea.nl$

085 1302543!

Voor afspraken op locatie bel 085-1302543 of 

mail naar info@teakea.nl. Je hoort zo spoedig 

mogelijk van ons!

Contact

Vraag een offerte aan of 
kom langs! 

Meubel ontwerp mogelijkheden. Wij 

kunnen voor iedereen een unieke en 

persoonlijke meubelcollectie ontwerpen.

Duurzaam hout. Wij gebruiken o.a. 

gerecycled teakhout, plantage teakhout en 

FSC-eikenhout voor onze terras- en 

badkamermeubelen.

Persoonlijk & deskundig advies. Onze 

vakkundige meubelmakers kunnen je altijd 

adviseren over materialen en onderhoud.

Montage van meubelen op locatie. Wij 

komen persoonlijk je meubelen brengen en 

op locatie monteren wanneer dit nodig is.

Gratis transport binnen Nederland. Geen 

extra kosten voor het transporteren van je 

meubelen.

#

#

#

#

#

Waarom met Teakea samenwerken?

Ben je op zoek naar meubels voor een kantine, 

restaurant of eetzaal? Wij kunnen unieke meubel 

collecties ontwerpen om jou school, bedrijf of 

restaurant eetzaal ruimte persoonlijk in te richten!  

Ook leveren wij meubels voor kantines en eetzalen. 

Bijvoorbeeld voor restaurants, hotels, school- en 

bedrijfskantines. Iedere eetzaal heeft natuurlijk een 

unieke stijl, daarom vinden wij het belangrijk om 

jouw kantine meubelen te kunnen personaliseren. 

Wij leveren o.a. veel verschillende eettafels en 

tafelbanken, maar een houten bar of een sta tafel 

met krukken kan uiteraard ook op maat worden 

gemaakt. 

Opnieuw kun je helemaal zelf bepalen welk ontwerp 

en welke materialen je wilt gebruiken. Wij merken 

vaak dat lange 'diner tables' erg geliefd zijn. Wij 

kunnen kantinetafels en bijpassende kantine bankjes 

tot wel 3 meter lang maken. De houten tafelbladen 

worden standaard beschermt met een transparante 

coating tegen water- en vetvlekken.

Welke stijl past bij jouw eetzaal? Modern, of lekker 

industrieel? Neem alvast een kijkje naar onze 

collecties om inspiratie op te doen en maak 

vervolgens een afspraak via de contact pagina. 

Eetzaal en kantine meubelen

Ben je op zoek naar meubelen voor je kantoor? Dan 

ben je bij ons op het goeie adres! Wij kunnen snel, 

flexibel en kwalitatief vergaderzaal meubelen 

ontwerpen en maken.  Bij ons kun je volledig zelf je 

kantoor meubelen samenstellen. Kasten, bureaus en 

tafels voor de vergaderzaal. Van industriële tot 

moderne kantoor tafels. Jij bepaalt het complete 

plaatje. 

Wij beschikken over een ruime keuze aan 

verschillende materialen: Verschillende houtsoorten, 

metalen en tafelpoten. Uiteraard worden houten 

tafelbladen beschermt met een transparante coating 

tegen water- en vetvlekken. Ook het ontwerp laten 

we volledig aan jouw over, maar we adviseren je 

graag over de stijl die bij jouw kantoor ruimte past. 

Veel voorkomende stijlen zijn modern, industrieel en 

traditioneel. 

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden? 

We plannen graag een afspraak in om jouw ideeën te 

bespreken. 

Kantoor meubelen

Ben je op zoek naar een complete badkamer of 

woonkamer inrichting voor je bed & breakfast of spa 

resort? Dan kun je zeker bij ons terecht!

Naast ons tuin assortiment, beschikken wij ook over 

een groot badkamer meubelen en woonkamer 

meubelen assortiment. Je kunt uiteraard ook kiezen 

om een geheel unieke woonkamer of badkamer te 

laten ontwerpen en maken!

In het verleden hebben wij al verschillende leuke 

interieurprojecten voltooid. Benieuwd wat wij voor 

jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Meubilair voor je bed & breakfast, 
hotel of spa

Ben je op zoek naar terras meubilair voor je eigen 

horeca onderneming? Wij kijken er naar uit om jouw 

persoonlijke terras wensen te realiseren!

Teakea is een meubelmakerij voor de particuliere en 

de zakelijke markt. Geen enkel terras is hetzelfde. 

Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om je 

tuinmeubelen op maat te laten ontwerpen en maken. 

Geheel volgens jouw wensen. 

Wij zijn flexibel en creatief. Van sfeervolle 

hoekbanken en vuurtafels tot complete tuin sets. 

(Bijna) alles is mogelijk!

Meubilair voor je restaurant en terras

Op zoek naar meubelen op grote schaal? 

Bijvoorbeeld voor je eigen onderneming, een 

kantoor, of voor een opdrachtgever? Bij Teakea 

kunnen we dit makkelijk en snel voor je regelen. 

Wij beschikken over een eigen werkplaats, een 

groot magazijn en een showroom waar je veel 

inspiratie op kan doen. Ook adviseren wij je graag 

over materialen en onderhoud. Of het nu een groot 

of klein project is, we helpen je graag. Wil je een 

afspraak op locatie inplannen? Mail dan naar 

info@teakea.nl en je hoort zo spoedig mogelijk van 

ons. Laat je verrassen door deskundig advies!

Zakelijke opdrachten

Home           Zakelijke opdrachten!
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