
U kunt het 
vakwerk proeven.

Ligno 
buitenkeukens

Op maat gemaakt.

Ligno
een heko label

buitenkeukens



     

Ligno QXS
1x opbergschap, 1x keramisch blad
75 x 75 x 93cm.

Vanaf prijs € 899,- *

Ligno QS
1x lade, 1x kast, 2x keramisch blad
143 x 75 x 93cm.

Vanaf prijs € 1.699,- *

Ligno QM
2x opbergschap, 2x kast, extra kastruimte 
voor de gasfles, 2x keramisch blad  
200 x 75 x 95cm.
Vanaf prijs € 2.499,- *

Ligno QL
1x lade, 2x kast, 3x keramisch blad
235 x 75 x 95cm.

Vanaf prijs € 2.799,- *

*= Exclusief Green Egg, barbecue, barkrukken en/of 
koelkast. De wensen zoals de kleur verf en/of beits, 
type wielen, scharnieren, deurbeslag, kleur keramisch 
blad, afmeting, etc. worden naar wens afgestemd. 

 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Ligno Q...
Geheel naar eigen wens, formaat, afwerking 
en op maat voor uw barbecue. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ligno QXXL
1x voorwerk inbouwkoelkast, 1x lade, 1x kast, 
1x klaptafel, ruime statafel, 5x keramisch blad  
450 x 75 x 110cm.
Vanaf prijs € 3.499,- *

Buitenkeuken modellen Proef het genot van buitenkoken 
Hiernaast een preview van ons ruime assortiment Ligno 
buitenkeukens. De buitenkeukens maken wij op maat zodat uw 
bbq er perfect in past. Of dit nou een gasbarbecue of Green 
Egg is, u hoeft alleen het model door te geven bij uw bestelling. 
Mochten er aanvullende wensen zijn, dan verzorgen wij uiteraard 
maatwerk.

Lang genieten
Een buitenkeuken van douglashout in combinatie met watervast okoumé 
multiplex heeft een lange levensduur en een robuuste en warme uitstraling. 
Onze houtsoorten zijn duurzaam en FSC-gecertificeerd.
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Industrieweg 11B 
6651 KR Druten

0487 502 639
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De keuze van de afwerkingsopties (zoals de kleur verf of beits, het type wiel, 
de scharnieren en deurbeslag) geven uw Ligno buitenkeuken een persoonlijke 
uitstraling en smaakvolle afwerking. Tevens worden alle Ligno buitenkeukens 
uitgevoerd met een (gedeeltelijk) keramisch blad in gewenste kleur. 

Wij hopen dat we u nieuwsgierig 
hebben gemaakt.  
Scan de qr-code en mail ons.

3 Stem de afwerkingsopties af.

2 Kies het model Ligno buitenkeuken.

1 Lever uw (inbouw) barbecue aan.

Op smaak maken




