
Tisasite.com      info@tisasite.com      Postbus 6000, 5002 AA Tilburg, Nederland 

 

U vindt vele acties op onze site profiteer er snel van want op=op !! 
Alle prijzen zijn vermeld inclusief 19% BTW. Verzendkosten € 5,95 en boven € 100,- Gratis!   

(m.u.v. plinten, ondervloeren en lijm e.d.) 
Alles voor 16 uur besteld is volgende dag geleverd !(ruim 98%) 

Grote partij of palletlevering nodig ? Vraag naar onze speciale prijzen !! 

                    

            ahorn                                                 eiken geolied 

                       bamboe caramel                     bamboe naturel 

 

 

 

                   beuken    eiken gelakt 
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 hieronder,,  Eiken gerookt naturel geolied 

 

 

 

                                                        Eiken gerookt wit geolied 

                                                            Eiken gerookt zwart geolied 
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                   Eiken onbehandeld                                                           Eiken wit geolied 

 

 

 

 

                Essen        Grenen           kambala/afrormosia       Kersen 

 

    

         Mahonie 

                         Kurk onbewerkt 
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        Kurk gelakt 

 

 

 

 

              Merbau 

                          Walnoot 

 

 

 

 

 

              Alu-RVS 

          Alu-Zilver 
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Afzelia / Doussie  


