
 

1 
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MUURANKERS – decoratief        2023 

Omschrijving Afbeelding 
Bestel 
code 

Advies 

    

Muuranker Recht / krul  

Massief IJZER – lengte 45 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren.  

 
 

 
MA45 

 

 
43 € 

 

Muuranker Recht / krul 

Massief IJZER – lengte  60 cm 
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren.  
 

 
 

 
MA60 

 

 
47 € 

 

Muuranker Recht / krul 
Massief IJZER – lengte 90 cm 
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren.  

  
MA90 

 

 
60 € 

 

Muuranker Recht / split  
Massief IJZER – lengte 60 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 1x authentiek gesmede krul 
                 1x gesplist gesmeed  
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren.  
 

  
MASP60 

 
48 € 
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Muuranker Recht / split 

Massief IJZER – lengte 90 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 1x authentiek gesmede krul 
                  1x gesplitst gesmeed 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken.  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 

 

  
MASP90 

 
61 € 

 

Muuranker gebogen      RECHTS 
Massief IJZER – hoogte 56 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 

 
 

 
MAGR 

 
74 € 

Muuranker gebogen        LINKS 
Massief IJZER – hoogte 56 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 

 
 

 
MAGL  

 
74 €  

Muuranker  hoefijzer 
Massief ijzer - Ø= 35 cm 

◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 
 
 

 

 
MAH 

 
76 € 
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Muuranker  hoefijzer          SMALL 
Massief ijzer - Ø= 15 cm 

◼ van 15 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 
 

 

 
MAHS 

 
42 € 

Muuranker  recht / gekruld   MINI 
Massief ijzer – lengte 22 cm 

◼ van 15 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 

 

 
MA22 

 
33 € 

Muuranker  dubbel hoefijzer 
Massief ijzer - 2 x Ø= 35 cm 

◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 
 

 
 

MADH 
 

115 € 

Muuranker  zwaard  
Massief ijzer - 1 x Ø= 35 cm -1 lengte 

60 cm  
◼ van 25 mm 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Uiteinde: 2x authentiek gesmede krul 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 
 

  
MAZW 

 
118 € 
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Muuranker  vlinder 
Massief ijzer: 
◼ van 250 mm 
Lengte verticale 75 cm 
Breedte: 45 cm 
Diverse sierlijk gesmede details. 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 
  

 
MAVL 

 
139 € 

Muuranker  vlinder             SMALL  
Massief ijzer: 
◼ van 180 mm 
Lengte verticale 45 cm 
Breedte: 28 cm 
Diverse sierlijk gesmede details. 
Antiroest behandeld (metallisatie) 
Zwarte poedercoat RAL 9005 
volgens C4H normering. 
Niet functioneel – enkel decoratief te 
gebruiken  
Bijgeleverd: 
2 x inox draadstangen om chemisch te 
verankeren. 

 

 
MAVLS 

 
120 €  

 

 


