
 

GRAFMAND HEMELS 

 

 

 



 

GRAFMAND HEMELS 

   

Uitvoering:  

Bruin/groen/wit en zwarte wilg gemêleerd en één kleur ook mogelijk 

Deksel:  

Standaard met hout in het midden, kan ook vervangen worden d.m.v. een wilgenstok 

Handgrepen:  

Standaard touw, ook mogelijk met 

wilgentenen oren of leren handgrepen of een wilgenstok 

Hout: Vuren en Douglas van Staatsbosbeheer 

Binnenbekleding: Ongebleekt katoen en schapenwol uit de regio 

 

Binnenmaten: lengte 185 / 205 cm, breedte 53 / 58 cm, hoogte 38 / 42 cm 

Buitenmaten: lengte 190 / 210 cm, breedte 58 / 63 cm, hoogte 40 / 45 cm 
(wegens afwijkend handwerk, vermelden wij specifiek per product op onze website duidelijk alle buiten en 
binnenmaten en op maat gemaakt kan in overleg) 

 

Prijs: 1100,- inclusief btw en matras met kussen 

     

De Wilgenstudio    Tel: 0612855059  dewilgenstudio@gmail.com          www.dewilgenstudio.nl                                                                                                                                                                              
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ZEEMANSGRAFMAND 

 

 

 

 

 



 

ZEEMANSGRAFMAND 

   

Uitvoering: 

 Bruin/groen/wit en zwarte wilg gemêleerd en één kleur ook mogelijk 

Deksel: 

Vurenhout van Staatsbosbeheer 

Handgrepen: 

Touw 

Hout: Vuren planken en deuvels van Beukenhout van Staatsbosbeheer 

Binnenbekleding: Géén (schijnt niet door) 

  

Binnenmaten: lengte 185 / 205 cm, breedte 53 / 58 cm, hoogte 38 / 42 cm 

Buitenmaten: lengte 190 / 210 cm, breedte 58 / 63 cm, hoogte 40 / 45 cm 
(wegens afwijkend handwerk, vermelden wij specifiek per product op onze website duidelijk alle buiten en 
binnenmaten en op maat gemaakt kan in overleg) 

 

Prijs: 850,- inclusief btw en matras met kussen 
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GRAFMAND BASIC 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFMAND BASIC 

 

    

Uitvoering: 

Bruin/groen/wit en zwarte wilg gemêleerd en één kleur ook mogelijk 

Handgrepen: 

Standaard touw, ook mogelijk met wilgentenen oren of leren handgrepen of wilgenstok 

Hout: Vuren van Staatsbosbeheer 

Binnenbekleding: Ongebleekt katoen en zuiver wol 

Binnenmaten: lengte 185 / 205 cm, breedte 53 / 58 cm, hoogte 38 / 42 cm 

Buitenmaten: lengte 190 / 210 cm, breedte 58 / 63 cm, hoogte 40 / 45 cm 
(wegens afwijkend handwerk, vermelden wij specifiek per product op onze website duidelijk alle buiten en 
binnenmaten en op maat gemaakt kan in overleg) 

 

Prijs: 950,- inclusief btw en matras met kussen 
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GRAFMAND ZACHT 

 

 

 

 



 

GRAFMAND ZACHT 

    

Uitvoering:         

Bruin/groen/wit en zwarte wilg gemêleerd en één kleur ook mogelijk 

Detail: Zachte wollen vervilte deksel (ook met wortels verkrijgbaar) 

Handgrepen:  Standaard touw, ook mogelijk met wilgentenen oren of leren handgrepen 
of wilgenstok     

Hout: Vuren van Staatsbosbeheer 

Binnenbekleding: Ongebleekt katoen en zuiver wol  

 

Binnenmaten: lengte 185 / 205 cm, breedte 53 / 58 cm, hoogte 38 / 42 cm 

Buitenmaten: lengte 190 / 210 cm, breedte 58 / 63 cm, hoogte 40 / 45 cm 
(wegens afwijkend handwerk, vermelden wij specifiek per product op onze website duidelijk alle buiten en 
binnenmaten en op maat gemaakt kan in overleg) 

 

Prijs: 1250,- inclusief btw en matras & kussen  
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GRAFMAND BOL 

 

  

  

https://dewilgenstudio.nl/?attachment_id=4068
https://dewilgenstudio.nl/?attachment_id=4070


 

GRAFMAND BOL  

 

  

Uitvoering:         

Bruin/groen/wit en zwarte wilg gemêleerd en één kleur ook mogelijk 

Detail                      

Zachte wollen vervilte deksel  

Handgrepen:  Standaard wilgenstok, ook mogelijk met wilgentenen oren of leren 
handgrepen of touw    

Hout:                              

Vuren & Douglas van Staatsbosbeheer 

Binnenbekleding: Ongebleekt katoen en zuiver wol 

Binnenmaten: lengte 185 / 205 cm, breedte 53 / 58 cm, hoogte 38 / 42 cm 

Buitenmaten: lengte 190 / 210 cm, breedte 58 / 63 cm, hoogte 40 / 45 cm 
(wegens afwijkend handwerk, vermelden wij specifiek per product op onze website duidelijk alle buiten en 
binnenmaten en op maat gemaakt kan in overleg) 

Prijs: 1250,- (incl. btw) en matras & kussen 
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