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Palletmeubels in samenwerking met Boerderij FRAAM
Zoekt u een houten stoel, eettafel of luie bank? Bij FRAAM bent 
u aan het juist adres!  Op deze boerderij maken de cliënten 
van de dagbesteding samen met fabrikant Van Pallethout 
meubels van oude pallets voor zowel binnen als buiten.  
Voor hen een motiverende bezigheid, voor u een mooi en 
betaalbaar meubel. Bovendien draagt u bij aan het milieu 
en steunt u de zorg voor mensen die dat nodig hebben.  
De meubels zijn voorzien van het CLIQO’s-Label, een keurmerk 
voor het design van gerecycled materiaal en een milieuvriendelijke 
afwerking.

De ontwerpen
De meubels die FRAAM aanbiedt zijn ontworpen door architect 
Jan Willem Henssen, eigenaar van het merk CLIQO’s Label.  
Zijn trefwoorden voor de meubels: ‘solide, eenvoudig te maken, 
geen designpretenties, milieuvriendelijk, bruikbaar en betaalbaar’

Aanbod en prijzen
De meubels zijn verkrijgbaar in 13 modellen. De prijzen zijn 
gebaseerd op blanke, dus niet afgewerkte, meubels. Heeft u 
liever een kleurtje?  Voor € 12,- per meubel kunt u kiezen uit de 
transparante kleuren pastelturquoise, parelwit, signaaloranje, 
citroengeel en donkergrijs. Ook andere RALkleuren kunnen, in 
overleg en tegen meerprijs, besteld worden.
En natuurlijk kunt u ook zelf de kwast hanteren. De lijnolie is bij 
Fraam in halve liter blikken te koop.

Afwerking en onderhoud
De meubels worden op verzoek in de werkplaats één maal 
in gekleurde lijnolie gezet. Om uw palletmeubels optimaal te  
beschermen dient u die behandeling minstens één maal per jaar 
te herhalen. De benodigde gekleurde lijnolie kunt u bij FRAAM 
bestellen.

Meer informatie?
Wilt u zelf een kijkje komen nemen bij boerderij FRAAM of heeft 
u behoefte aan meer informatie? 
  
• FRAAM   www.fraam.nl   088-0700851
   (Boerderij FRAAM maakt deel uit van de Stichting Sprank).

• Van Pallethout  www.vanpallethout.nl  
                                 jpdewit@vanpallethout.nl 
                                 050 3013390    06 51517357 
 
• CLIQO’s Label  www.cliqoslabel.com  info@cliqoslabel.com
 



€ 62,50

€ 128,--

€ 192,-- / 256,--

€ 79,-- 

€ 62,50

€ 44,--

Bench, bankje                              
h 43 cm, d 39 cm , b 123 cm
 
h 43 cm, d 39 cm , b 180 cm                                                     

Seats Four, tafel voor 4 personen                              
h 76 cm , d 78 cm , b 132 cm

ook leverbaar als 6 en 8 persoons tafel

Seats Two,  tafel voor 2 personen                             
h 76 cm ,  d 78 cm , b 78 cm

Sit Straight, rechte stoel met armleggers                              
h 45 cm , h 85 cm , d 55 cm , b 60 cm

Sit Straight, rechte stoel                       
h 45 cm , h 85 cm , d 55 cm , b 47 cm

€ 102,50 

Church, bank met rugleuning
h 45 cm, d 53 cm, b 123 cm

h 45 cm, d 53 cm, b 180 cm

€ 122,50

€ 145,50

Lazy Chair XL, luie stoel met hoge rug                              
h 37 cm , h 74 cm, d 92 cm , b 72 cm

€ 122,50

€ 74,50

€ 12,-

€ 87,50

€ 69,--Low small S, kleine lage tafel                        
h 34 cm , d 78 cm , b 78 cm

Basiskleuren (*) oranje, grijs, geel, wit, blauw

Low large L, grote lage tafel                        
h 34 cm , d 102 cm , b 102 cm

Double Lazy, luie bank voor 2 personen                        
h 37 cm , h 67 cm , d 80 cm , b 118 cm

De prijzen zijn voor onbehandelde meubels incl. BTW en excl. verzenden/
bezorgen. Prijzen en afmetingen onder voorbehoud.
(*) Een meubel wordt 1 maal in een basiskleur lijnolie gezet voor € 12,- 
Elke gewenste RAL kleur is leverbaar en kan geleverd worden in een
halve liter blik voor € 14,50


