
Eiken visgraat 
Premier onbehandeld
70x440 mm

bekijk nu

42.00
P/M2

52,50 M2

GEBRUIK KORTINGSCODE BLACKFRIDAY2022PRIJZEN INCL. BTW & GRATIS BEZORGING!

ALLE 
VLOEREN 

ZIJN GESCHIKT 

VOOR VLOER-

VERWARMING

https://www.visgraatshop.nl
https://www.visgraatshop.nl/eiken-visgraat-onbehandeld-70x440mm.html
https://www.visgraatshop.nl


GEBRUIK KORTINGSCODE BLACKFRIDAY2022

Aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 25 t/m maandag 28 november 2022.

46.00
P/M2

Eiken visgraat
Premier invisible look 
70x440 mm

bekijk nu

57.50 M2

PRIJZEN INCL. BTW & GRATIS BEZORGING!

46.80
P/M2 50.00

P/M2

Eiken visgraat 
Premier white wash 
70x440 mm

Eiken visgraat 
invisible look
90x700 mm

bekijk nu bekijk nu

58.50 M2 62.50 M2

ALLE 
VLOEREN 

ZIJN GESCHIKT 

VOOR VLOER-

VERWARMING

https://www.visgraatshop.nl/eiken-visgraat-invisible-look-hardwaxolie-70x440mm.html
https://www.visgraatshop.nl/eiken-visgraat-white-wash-hardwaxolie-70x440mm.html
https://www.visgraatshop.nl/eiken-visgraat-xl-invisible-look-hardwaxolie-90x70.html
https://www.visgraatshop.nl


Eiken visgraat 
Rustiek A invisible look 
120x600 mm

bekijk nu

54.00
P/M2

67,50 M2

PRIJZEN INCL. BTW & GRATIS BEZORGING!

50.00
P/M2

Eiken visgraat 
onbehandeld Rustiek A 
120x600 mm

62.00
P/M2 66.00

P/M2

Eiken visgraat 
Premier onbehandeld 
120x600 mm

Eiken visgraat 
Premier invisible look
120x600 mm

bekijk nu bekijk nu bekijk nu

62.50 M2 77.50 M2 82.50 M2

Bestel nu

gratis samples

op onze 
website

https://www.visgraatshop.nl/invisible-look-120x600-mm-rustiek-a.html
https://www.visgraatshop.nl/onbehandeld-120x600-mm-rustiek-a.htmlhttps://www.visgraatshop.nl/onbehandeld-120x600-mm-rustiek-a.html
https://www.visgraatshop.nl/onbehandeld-120x600-mm-premier.html
https://www.visgraatshop.nl/invisible-look-120x600-mm-premier.html


• Gratis samples

• 14 dagen bedenktijd na ontvangst

• Niet tevreden = geld terug

• Gratis bezorging

• Uit voorraad leverbaar

• Gratis tot 6 maanden opslag

• Topkwaliteit visgraat voor 
 superscherpe prijzen

• Perfect bij vloerverwarming

• Dichte verpakkingen na leggen 
 mogen retour

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Zelf leggen of laten leggen

• 20 jaar garantie

• Klantwaardering van maar 
 liefst een 9.8!

Kijk op onze website voor de 
complete collectie visgraatvloeren.

visgraatshop.nl

PRIJZEN INCL. BTW & GRATIS BEZORGING!

Aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 25 t/m maandag 28 november 2022.
Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor de actuele prijzen in onze webwinkel.

54.00
P/M2 50.00

P/M2

Eiken visgraat 
Rustiek A white-wash
120x600 mm

Eiken plank 
Rustiek onbehandeld
14x190 mm

bekijk nu bekijk nu

67.50 M2 62.50 M2

Algemeen

Beschrijving
“Goede kwaliteit, super service, 
vlot in communicatie.”

Algemeen

Beschrijving
“Top bedrijf! Goede kwaliteit en erg goede service. Denken met je mee en zijn 
flexibel. Zeker aan te raden!”

Algemeen

Beschrijving
“Echt super goede service! Prijs voor premium visgraatvloer was bijna de helft 
van de prijzen van andere offertes die we hadden opgevraagd en dat waren nog 
eens mindere kwaliteit vloeren. Vloer kon gewoon in het magazijn van 
Visgraatshop blijven liggen en werd na een seintje van ons heel snel bezorgd. 
Echt een aanrader!”

Volop redenen om te kiezen voor Visgraatshop.nl

https://www.visgraatshop.nl
https://www.visgraatshop.nl
https://www.visgraatshop.nl/white-wash-120x600-mm-rustiek-a.html
https://www.visgraatshop.nl/onbehandeld-14x190-mm.html
https://www.visgraatshop.nl

