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Over ons
KLP-ONLINE
Professioneel en zorgvuldig. Onze praktijk ervaring en specialistisch karakter maakt ons bedrijf.
De klant staat bij ons op één.
Sinds 2007 zijn wij gevestigd in Holten aan de Jeurlinksweg 5. Wij zijn gespecialiseerd in hout en
in kunststof. Hierin hebben wij een ruim aanbod. KLP-Online is een distributeur van KLP®producten, geproduceerd door Lankhorst Recycling Products uit Sneek.
Kunststof is een standaard voor kwaliteit. Het materiaal rot en splintert niet, gaat tientallen jaren
mee en is onderhouds vrij.
Kunststof producten dragen bij aan een schoner milieu, want ze zijn gemaakt uit gerecycled
materiaal, zijn niet geïmpregneerd en staan dus geen giftige stoffen af aan de omgeving.
Bovendien is kunststof altijd later weer recyclebaar.
U bent van harte welkom op ons terrein waar wij voor u klaar staan.

WWW.KLP-Online.nl

3

www.KLP-Online.nl

Duurzame producten uit gerecycled
kunststof

Wij bieden duurzame en milieuvriendelijke oplossingen op maat in gerecycled kunststof.
Naast kunststof palen en kunststof planken produceren wij ook complete kunststof
steigers, kunststof beschoeiingen, kunststof damwanden, kunststof bruggen, kunststof
straatmeubilair, kunststof vlonders en kunststof gevelpanelen.
KLP® is de merknaam voor deze producten uit gerecycled kunststof. Het staat voor Kunststof
Lankhorst Product. KLP-Online is een distributeur van KLP®-producten, geproduceerd door
Lankhorst Recycling Products uit Sneek en is een standaard voor kwaliteit.
Redenen om voor recycling kunststof van KLP® te kiezen:
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam
Milieuvriendelijk
UV-, water- en weersbestendig
Onderhoudsvrij
Eenvoudig te verwerken
Rot en splinter niet
Recyclebaar
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Kunststof palen en planken
Wij beschikken over een breed assortiment KLP® kunststof palen in diverse uitvoeringen en afmetingen, variërend
van sierpalen, beschermingspalen tot markeringspalen. Ze zijn sterk, molestbestendig, duurzaam en vergen geen
onderhoud. Bovendien passen KLP® kunststof palen perfect in het straatbeeld.
Onze kunststof planken worden gebruikt voor onder andere duurzame kunststof steigers, kunststof bruggen en
kunststof vlonders, maar bijvoorbeeld ook voor kunststof straatmeubilair en kunststof beschoeiingen.

Kunststof palen van KLP® zijn sterk, molestbestendig, duurzaam en vergen geen
onderhoud. Ze hebben een veel langere levensduur dan hout.

Vierkante palen zonder punt
Kleur: zwart

€25,05
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€49,80

€104,95

€157,25
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Kunststof palen en planken
Kunststof planken en balken
Kleur: zwart

€7,65

12,90

€21,80

€23,05

€28,95

€17,20

€32,10

€43,65

€48,30

€36,50

€19,30

€33,40

€44,65

€31,20

€41,75

€25,05
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€47,25

€79,40

€49,80

€104,95

€157,25
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H Diamantkoppaal X-base
KLP®-H Diamantkoppaal X-base
Afmeting : 15 x 15 x 140 cm.
Kleur : Zwart.
Uitvoering : massief, onbreekbaar met anti-breukgarantie.
Standaard : standaard geleverd met rood/wit reflecterende bandjes.
Levering zonder bandjes of andere kleuren en afmetingen van de
bandjes is op aanvraag.
Overig : leverbaar als afneembare diamantkoppaal, lengte 80 cm
met slotmechanisme, 6-kanthaaksleutel en betonpoer.
Aanbrengen : 60 cm in de grond aanbrengen, 80 cm blijft boven de grond.
Verpakking : standaard per 25 stuks verpakt.
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Kunststof vlonderplanken
Kunststof planken van KLP®, gemaakt uit gerecycled kunststof, hebben de charme en
verwerkbaarheid van hout en de levensduur van kunststof. KLP® is duurzaam, gaat tientallen
jaren mee, rot niet, heeft geen onderhoud nodig en is simpel te reinigen. Verder is KLP®
materiaal milieuvriendelijk,
want het staat geen giftige
stoffen af aan de omgeving.
In vergelijking tot hout is een
KLP®
kunststof
plank
bovendien bijzonder veilig,
want het materiaal splintert
niet en is twee keer zo stroef,
zelfs bij nat weer. Onze
kunststof planken worden
gebruikt voor onder andere:
•
•
•
•
•
•

kunststof bruggen
kunststof steigers
kunststof vlonders
kunststof hekwerken
kunststof beschoeiingen
kunststof damwanden

Kleuren: zwart, bruin en grijs
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Kunststof vlonderplanken

€31,70

€25,55

€60,90
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€32,15

€52,45

€46,70

€40,45

€68,45

€76,45
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Kunststof veer en groefplanken
Redenen om voor recycling kunststof van KLP® te kiezen:
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam
Milieuvriendelijk
UV-, water- en weersbestendig
Onderhoudsvrij
Eenvoudig te verwerken
Rot en splinter niet
Recyclebaar

€15,75
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€18,25

€26,25

€27,00
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Glasvezelversterkte balken en palen
zonder punt

€80,50

€147,90

€77,35

Glasvezelversterkte palen met punt

€40,35

€50,65
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€50,15

57,60

€80,50

€73,05
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Kunststof – S Staal versterkte balken
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Kunststof S- Staal versterkte balken

€97,10

€119,30

€874,50

€953,65

143,30

€344,45

€257,05

Kunststof – S I – Ligger
KLP staal versterkt I ligger zonder punt
Kleur: Zwart
Wapening: S16
Afmeting: 13.5x7x400 cm

€179,45
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Kunststof fundatiebalken
6 redenen om te kiezen voor KLP Fundatiebalken
Snelle montage, tot 50% sneller dan beton
Gemaakt uit 100% gerecycled kunststof
Geen rot, dus bijzonder duurzaam
Licht in gewicht, slechts 8 kg per meter!
Gepatenteerde koppeling van elementen
Te bewerken zoals hout
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Kunststof fundatiebalken
KLP Fundatiebalken bieden vele voordelen ten opzichte van de betonnen
of houten alternatieven. Ze zijn licht van gewicht en eenvoudig te
verwerken. Door een combinatie van hoekstukken en rechte stukken zijn
vele afmetingen te realiseren.

€28,65
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€25,05

€29,10
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Kunststof Ecoraster
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Kunststof Ecorasters

€16,05
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€18,50

€12,55

€14,15
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Kunststof bloembak met gaas en
Hedera

Lengte 67 cm x Breedte 67 cm x Hoogte 56 cm
+gaaspaneel hoogte 180 cm incl. binnenbak
aangeplant met Hedera planten

€260,00
WWW.KLP-Online.nl
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Kunststof Tafel
Zeer geschikt voor horeca en ook erg leuk in de tuin of onder de
overkapping.
Zeer goede kwaliteit en 50 jaar garantie op het materiaal. Maatwerk is
mogelijk!
Huidige maat kunststof tafel:
Blad: 220 cm x 100 cm
Hoogte: 78 cm
Gewicht:
+/- 150 kg
Verkrijgbaar in het zwart.
€450,00
Ook voor de incourante maten kunt u bij ons terecht.
Jeurlinksweg 5
7451 CL HOLTEN
06 47149146
0548 362890
E-mail: karman.wilp@hetnet.nl
Facebook: klp-online
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Kunststof statafel - Barkruk

Blad afmeting 97 cm x 95 cm
Blad hoogte 114 cm
€275,00

Zeer geschikt voor horeca en ook erg leuk in de tuin of onder de overkapping.
Zeer goede kwaliteit en 50 jaar garantie op het materiaal. Maatwerk is mogelijk!
Ook in het bruin verkrijgbaar.
Huidige maat barkruk: Hoog 85 x breed 37 x diep 34 cm
Verkrijgbaar in het zwart en in het bruin
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Kunststof straatmeubilair
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Kunststof straatmeubilair

2-Banks zwart €1100,25
2-Banks bruin €1153,00

4- Banks zwart €1351,10
4- Banks bruin €1550,55
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Incourante maten
Ook voor de incourante maten kunt u bij ons terecht. Hiervoor geldt OP=OP.

WWW.KLP-Online.nl

23

www.KLP-Online.nl

KLP-Online standaard voor
kwaliteit
KLP-Online
Jeurlinkweg 5
7451 CL Holten
Tel: 0548-362890
Mob: 06-47149146
Fax: 0548-368660
E-mail: karman.wilp@hetnet.nl
Website: KLP-Online.nl
K.v.K.: Veluwe en Twente
56760655
BTW-Nummer:
NL1006.18.790.B.02
IBAN: NL 98 RABO 012.61.80.644

WWW.KLP-Online.nl
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Alle maten en kleuren kunnen afwijken.
Tussentijdse modelveranderingen zijn mogelijk en aansprakelijk in deze is uitgesloten. Nadruk (ook
gedeeltelijk) is verboden. Alle prijzen vermeld in de catalogus zijn inclusief 21% BTW. Deze catalogus
is uitgegeven door KLP-Online te Holten.

WWW.KLP-Online.nl

24

