
 

Tuinmeubelen  

Rai Lounge diningset  bestaat uit 1x 2.5 zits bank,    

2x lounge stoel, 1x tafel en 2x poef  

Cadiz diningset bestaat uit 4x verstelbare stoelen en 

een Como tafel 160x90cm antraciet  

Kijk op www.kieftwarenhuis.nl en bestel uw 

tuinmeubelen online.  

Vragen? Deze kunt u altijd stellen klikt dan 

op contact! En wij beantwoorden uw vragen. 

 

Van € 2344,-  

Nu € 1899,- 

PICKNICK BANK 180CM                

Van € 179,-  

Nu € 159,- 

Van € 1585,-  

Nu € 1149,- 

Verstelbare tuinstoelen vanaf € 34,50 per stuk  

www.kieftwarenhuis.nl, Voorthuizerstraat 135, 3881 SG Putten, Tel: 0341-491821 

Uw tuinmeubel specialist 



Een greep uit ons assortiment  

Loire diningset bestaat uit 4x tuinstoelen en                

1x tuintafel  

Riva diningset bestaat uit 4x stapelstoel en              

1x tafel Azur 160x95cm polywood 

Van € 699,-  

Nu € 499,- 

Van € 975,-  

Nu € 785,- 

Mylo hoeklounge set bestaat uit 3-zitselement,        

2-zitselement en een voetenbank, excl. tafel 

Bekijk onze meubelen ook online op www.kieftwarenhuis.nl 

www.kieftwarenhuis.nl 

Van € 1445,-  

Nu € 1199 ,- 

Pheline loungeset bestaat uit 1 loungebank,              

2x loungestoel en 1x koffietafel  

Van € 1349,-  

Nu € 999,- 

Van € 955 ,-  

Nu € 775,- 

Van € 699,-  

Nu € 399,- 

Bonza loungeset bestaat uit 2-zits loungebank,        

2x lounge stoel en een koffietafel  

Van € 1105,-  

Nu € 949,- 

Vigo diningset bestaat uit 4x verstelbare stoel en    

1x tafel strekmetaal antraciet 160x100cm 

Legato diningset bestaat uit  4x verstelbare stoel en      

1x tafel Loft antraciet  

Sevilla loungeset bestaat uit 2-zits loungebank,        

2x lounge stoel en een koffietafel  

Dealer van: 

Van € 1399,-  

Nu € 899,- 

www.kieftwarenhuis.nl, Voorthuizerstraat 135, 3881 SG Putten, Tel: 0341-491821 



Meer dan 1100 m² winkelplezier  

Van € 1697 ,-  

Nu € 1399,- 

Van € 2880,-  

Nu € 2399,- 

Van € 2745,-  

Nu € 1999,- 

www.kieftwarenhuis.nl Van € 619,-  

Nu € 449,- 

Van € 3346,-  

Nu € 2799,- 

Van € 1599,-  

Nu € 1199,- 

Cava loungeset bestaat uit 2x 2-zits element,             

1x hoekelement en een koffietafel  

Rita loungeset bestaat uit bank 3-zitsbank en hocker 

kleur elzas  exclusief lounge stoel  

Luna diningset bestaat uit 2x luna stapelstoel en   

como tafel 80x80cm 

Lodge hoekloungeset bestaat uit 2-zitselement + 

tafel hoek, 3-zitselement, incl. voetenstoel 60x60cm 

Renny hoek lounge-diningset bestaat uit 2x 3-zits   

element, tafel en 2 lounge poefs kleur elzas 

Van € 3816,-  

Nu € 3199,- 

Van € 3755,-  

Nu € 1879,- 

Brighton hoeklounge set bestaat uit modulair 2-zits 

links, 2-zits rechts, hoek en center.  

Liberty loungeset bestaat uit 3-zits loungebank,                   

2x loungestoelen, koffietafel en een voetenbank 

Wave loungeset  bestaat uit 3 elementen en een 

koffietafel met glasplaat  

www.kieftwarenhuis.nl, Voorthuizerstraat 135, 3881 SG Putten, Tel: 0341-491821 



Natuursteen  

Parasols en barbecues 

www.kieftwarenhuis.nl, Voorthuizerstraat 135, 3881 SG Putten, Tel: 0341-491821 

Tuinkussens  

Tafel Suvius plus natuurstenen tafel inclusief 

brander en glasplaat.                                 

(Diverse motieven natuursteen mogelijk)  

Wij hebben een groot en uitgebreid assortiment parasols in vele 

kleuren, maten en soorten. Van het merk Platinum. En voor 

iedere parasol een bijpassende beschermhoes. 

Kijk op www.kieftwarenhuis.nl 

Bescherm uw meubelen met een AeroCover hoes 

voor een langere levensduur van uw meubelen!  

Gas barbecue Spirit E220    

classic black weber  

Van € 2783,-  

Nu € 2399,- 

Nu € 599,- 

Nu € 1199,- 

Bij aankoop van een 

buitenkeuken/ gas-

barbecue ontvangt u 

een 2 delig set (tang 

en spatel)    

gratis 
t.w.v. 34.99 

Tuinkussens al  vanaf €19,99 per stuk  

Vanaf € 29,95 

2016, prijs- en modelwijzigingen, druk en zetfouten voorbehouden, leverbaar zolang de voorraad strekt. 

6x Nica stapelstoel teak en tafel Tornio met natuurstenen coffee brown 

santinado tafelblad 240x100cm 


