Stichting Unu Pikin
De Boerbuitenweg 34c
Tel. 441900
www.stichtingunupikin.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
8.00 tot 17.00 uur.
Zat. 8.00 tot 15.00 uur.
U bent zeer welkom.
Schoolstoelen
Alle maten, van L1 (29
cm) tot L7 (74 cm). De
stoelen kunnen in elke
gewenste kleur
geschilderd worden.
Leerkracht stoel
Houten armleuningen,
gebogen triplex zitting en
rugleuning.
Leerkracht bureau
(geen foto)

Met of zonder ladeblok,
verhoging voor computer ,
uitschuifbaar blad etc.
College stoel Marciano
Schoolstoel met vaste of
scharnierbare lessenaar
en bergruimte voor de tas.
Hobbelstoel Imiliano
Frame van ronde
meubelbeurs met latjes
als zitting en rugleuning.
Deze kunnen in elke
gewenste kleur
geschilderd worden.
Kleuterstoel Chekita
Kleinste stoel met een
zithoogte vanaf 25 cm
Schooltafels
Van groeptafels voor de
kleuters tot tafels voor L7.
Verschillende kleuren en
afmetingen (vierkant,
rechthoek) mogelijk.
Renoveren
Alle schoolstoelen en
-tafels kunnen van nieuw
materiaal worden
gemaakt, of van
gerenoveerde frames.

Wagentje Alaina
Leuk speelgoed voor
jongens en meisjes. Ze
kunnen het als kruiwagen
of poppenwagentje
gebruiken. Materiaal:
multiplex.
Kinderstoel Marjon
Deze stoel heeft een
uitschuifbaar tafelblad en
een verstelbare
voetenplank. In elke
gewenste kleur leverbaar.
Kinderledikant Aglaya
(geen foto)

Leverbaar in diverse
variaties: als los bedje of
als scheepsbedje(onder
peuter, boven baby).
Multiplex met metalen
frame.
Poppenwieg George
Het metalen wiegje staat
op wielen en is
schommelbaar. Met een
beugel voor de klamboe.
Hobbelpaard Karinsa
Dit stevige hobbelpaard is
gemaakt van meerdere
lagen miltiplex.
Afm: 104 cm, 40cm, 40
cm (l x h van zitje x b).
Ook in blank gelakt hout
of beschilderd als
Surinaamse vlag.
Keukentje Xaverio
Houten keukenblok met
fornuis, oven en wasbak.
De miltiplex kast staat
heel stevig door het
metalen frame
Afm.: 100x38x59(88 cm)
Speelhuisje Frans
Houten speelhuis met trap
en glijbaan. Unu Pikin
maakt ook een dubbele
schommel en zandbak
met deksel.
Andere producten
Lessenaar, plantenbak,
opstapbankjes, puzzels,
kinderbankjes etc.

Fietsenrek Henne
Gebogen meubelbuis,
geschikt voor 3 tot 7
fietsen. Mogelijkheid tot
bevestiging aan de grond.
Lage kast Fürgill
Afsluitbare kast met
voorziening voor hangslot.
Materiaal: Triplex, frame
geheel van 20x20
vierkante buis. Afm;,
Hoogte 100 cm, breedte
94 cm, diepte 34 cm.
Lage kast Thijs
(geen foto)

Open kast met 3
legborden. Afm;, Hoogte
100 cm, breedte 94 cm,
diepte 34 cm.
Tv kast Susanne
Veilig afsluitbare tv kast
met dvd-plank en
voldoende ventilatie. Met
verstevigde wielen
leverbaar. Afm. is
afhankelijk van formaat tv.
Boeken rek Marciano
152 cm hoog. Speciaal
ontwerp voor een klant. U
kunt ook uw wensen
kenbaar maken, dan
maken wij een ontwerp.
Hoge kast Jurrian
(geen foto)

Afsluitbare kast van
meubelbuis en triplex met
5 houten legborden of leghangkast. Hoogte 180 cm.
.

Hoge kast Luciën
Boekenrek van metalen
frame. Bovenin zijn de
planken 30 cm diep en
onder 40 cm diep. Hoogte
180 cm, breedte 100 cm.
Hoge kast Romario
(geen foto)

Half afsluitbaar. Het
onderste gedeelte wordt
afgesloten met twee
kastdeuren met hangslotvoorziening.

Stichting Unu Pikin verbetert de leeromgeving van
kinderen in Suriname en zet schoolbibliotheken op,
verzamelt en distribueert les-, sport- en
spelmaterialen en renoveert schoolmeubilair in de
sociale werkplaats. In de werkplaats worden ook
nieuwe producten gemaakt door de jonge
medewerkers, die zo ervaring opdoen in lassen,
houtbewerking, schilderen etc.
Designstoel Martha
Los of als set met tafel.
Frame van geschilderd
betonijzer, zitting van
geschilderd hout.
Zithoogte 68 cm.
Elke stoel of set is uniek.
Dievenijzer Jouke
Voor deuren,
ramen, balkons,
etc. U kunt bij
Unu Pikin ook rolpoorten
en hekken laten maken.
Inclusief bevestiging.
Baddoekenrek Shilton
Zeer stevig gemaakt van
metalen buis en massief
ijzer. Afmetingen: 70, 80
of 90 centimeter breed. In
div. kleuren leverbaar.
TV kast Fullington
Kast op wielen met dvdrek. Metalen frame van
vierkante meubelbuis.
Afm 65 cm hoog, 40
breed, 60 cm diep.
TV kast Romano
Kast op wielen met 3
legborden van multiplex
bewerkt met houtrand.
Afm 65 cm hoog, 40
breed, 60 cm diep.
Opklaptafel Arnold
Blad is van 15 mm
multiplex, bewerkt met
opstaande randen van
hout. Frame van ronde of
vierkante meubelbuis. In
verschillende afmetingen
leverbaar.
Service
Uw bestelling
kan thuis gebracht worden.

