
 

DE FRIESE BAAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE FRIESE BAAR 

   

Uitvoering: Bruine, witte en groene wilg 

Handvatten: Leer, touw, gevlochten oren of natuurlijke draagstok van 
Katwilg 

Hout: van Staatsbosbeheer 

Buitenmaat: Lengte 190/210 cm-Breedte 65/ 70 cm-Hoogte 10 cm 

Binnenmaat: Lengte 190/210 cm-Breedte 60/65 cm-Hoogte 5 cm 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

Prijs:    390,- inclusief btw 

(met schapenvacht, totaal 520,00 euro incl. btw) 

(met wol gevilte wade, totaal 865,00 euro incl. btw)  
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DE WESTFRIESE BAAR 

 

 

 

 

  

 



 

DE WESTFRIESE BAAR 

    

 

Uitvoering: Bruine, witte en groene wilg 

Handvatten: Leer, touw, gevlochten oren of met natuurlijke draagstok 

Hout: van Staatsbosbeheer 

Buitenmaat: Lengte 180 /210 cm-Breedte 65/70 cm–Hoogte 16/18 cm  

Binnenmaat: Lengte 180/210 cm-Breedte 60/65 cm-Hoogte 14/16 cm 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

 
Prijs:     390,- inclusief btw 

(met schapenvacht, totaal 520,00 euro incl. btw) 

(met wol gevilte wade, totaal 865,00 euro incl. btw)  
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 DE ORGANISCHE BAAR 

            

          

            



 

DE ORGANISCHE BAAR 

   

 

Uitvoering: Bruine, witte en groene wilg of gemengd 

Handvatten: Leer, touw,  gevlochten oren of met  een natuurlijke 
draagstok 

Hout: van Staatsbosbeheer 

Buitenmaat: Lengte 180/210 cm - Breedte 55/65 cm – Hoogte 18/20 cm 

Binnenmaat: Lengte 180/210 cm –Breedte 50/60 cm - Hoogte 14/16 cm 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

 
Prijs:     390,- inclusief btw 

(met schapenvacht, totaal 520,00 euro incl. btw) 

(met wol gevilte wade, totaal 865,00 euro incl. btw)  
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GRAFBAAR HEMELS 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFBAAR HEMELS 

   

 

Uitvoering: Bruine, witte en groene wilg of gemengd 

Handvatten; Touw, gevlochten oren of natuurlijke draagstok van Katwilg 

Bodem; Hout van Staatsbosbeheer, maar kan ook gevlochten worden 

 

Buitenmaat: Lengte 190/210 cm - Breedte 55/65 cm – Hoogte 20/25 cm 

Binnenmaat: Lengte 185/205 cm – Breedte 50/60 cm – Hoogte 20/22 cm 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

 

Prijs: 580,-  inclusief btw en schapenvacht of houtwol 

(met wol gevilte wade, totaal 1055,00 euro incl. btw)   
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DE TAKKENBAAR 

  

 

 



 

DE TAKKENBAAR 

   

 

Uitvoering: 3 jarig bruine wilgenteen 

Handvatten: Draagstok van Katwilg 

Hout: Katwilg 

Buitenmaat: Lengte 190/210 cm-Breedte 70/80 cm/Hoogte 8 cm 

Binnenmaat: Lengte 190/210 cm-Breedte 70/80cm/Hoogte 8 cm 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

 
Prijs:     350,- inclusief btw 

(met schapenvacht, totaal 480,00 euro incl. btw) 

(met wol gevilte wade, totaal 825,00 euro incl. btw)  

    

 

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

mailto:dewilgenstudio@gmail.com
http://www.dewilgenstudio.nl/


 

GRAFBAAR COMFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFBAAR COMFORT 

   

 

Uitvoering: Geschilde teen en Carl Jensen 

Handvatten: Open grepen 

Hout: Staatsbosbeheer 

Buitenmaat: Lengte 190/210 cm – Schouderbreedte 60/65 cm              
Hoogte 20/24 

Binnenmaat: Lengte 200/205 – Schouderbreedte 55/60 cm           
Hoogte 18/22 

(I.v.m. natuurmateriaal kunnen de maten iets afwijken, wij vermelden op onze website exact 
de maten per product en tevens kan op aanvraag op maat gemaakt worden) 

 

Prijs:     580,- inclusief btw en schapenvacht of houtwol 

( Met wol gevilte wade, totaal 1055,00 euro incl. btw) 
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