
   

De historische wandplank van SUSZ is design aan de muur 
en geeft een geweldige sfeer in jouw huis  
 
Niets zo vervelend als je geen leuke plek kunt vinden voor jouw mooie 
spullen. Met behulp van een oude plank kan je helemaal losgaan met het 
opleuken van de muur. De wandplanken van SUSZ zijn handgemaakt van 
geüpcycled hout. Dit gebruikte unieke hout vertelt een verhaal…. 

Jouw unieke woonaccessoires verdienen een unieke plek. Door het plaatsen van een 
wandplank creëer je een stoere eyecatcher. De wandplank van SUSZ is daarnaast ook 
nog eens super duurzaam! Want: gebruikt oud hout, geen boomkap, geen 
houtverspilling.  

Hout met een verhaal 
Het oude hout heeft sporen achter gelaten. Zo is er bij de Wagondelen meestal een 
flink gat te zien waarin de grote bouten in de vloer van de gepensioneerde trein 
hebben gezeten. Bij het steigerhout vanuit de bouw zijn er afdrukken van klampen te 
zien. De oude grenen balken zijn afkomstig uit gesloopte boerderijen, schuren en 
fabrieken hebben allemaal bijzondere kenmerken. Elk houtsoort komt tot leven en 
vertelt zijn eigen verhaal. 

Functioneel, Duurzaam, Design 
Met deze wandplank sla je drie vliegen in één klap. Het oude hout valt onder upcycle 
waarmee je een heleboel houtkap voorkomt. Milieuvriendelijk, zo draag je echt bij!  
De wandplank is multifunctioneel en kan, behalve dat deze heel stoer is, prima het 
keukenkastje vervangen. Erg handig! 
En.. design aan de muur, want elk stuk hout is uniek, daar zijn geen twee van. 

Ambacht en maatwerk   
De duurzame wandplank wordt door onze meubelmaker speciaal voor SUSZ op maat 
gemaakt en is uitsluitend in de webwinkel verkrijgbaar. Elke plank wordt geschuurd, 
geborsteld en behandeld met 3 lagen ‘invisible oil’ waardoor de nerven beschermd 
worden en zichtbaar blijven. 
De prijzen variëren, afhankelijk van het houtsoort en lengte, vanaf € 49,50 voor een 
plank van 60 cm lang zonder ophangsysteem. Verkrijgbaar in vijf houtsoorten in 
standaard lengtematen van 60, 80, 100, 120, 140, 160 cm. Een plank op maat 
gemaakt naar jouw wensen kan natuurlijk ook. Geschikt voor elke ruimte; keuken, 
slaapkamer, kantoor of gewoon in je woonkamer. 

Over SUSZ  
SUSZ heeft een uniek aanbod in duurzame wanddecoratie én woonaccessoires. 
Alle producten voldoen aan de specifieke eisen en zijn gelabeld met een SUSZ 
duurzaamheidsscore. Ook zijn er volop MVO producten te vinden. Het assortiment 
bestaat o.a. uit akoestische panelen, behang, gerecyclede sta- en hanglampen, 
handgemaakte poefs en sierkussens van gebruikte wollen dekens, vogelillustraties, 
maar ook muurverf van 100% mineralen. Daarnaast is er een kadoshop aanwezig, 
gevuld met de allerleukste wannahaves met een duurzaam karakter zoals een 
lieveheersbeestjes- of bijenhotel en bedrukt groeipapier. Bekijk het volledige 
assortiment op www.susz.nl. 
 
Noot voor de redactie: Voor aanvullende informatie, interview aanvragen of een andere 
samenwerking kunt u contact opnemen met Angelique Bosman (06- 173 88 690 of angelique@susz.nl). 
Meer afbeeldingen in hoge resolutie zijn op te vragen.  
Wij horen het graag indien u iets wilt publiceren. Graag vermelden bij publicatie: SUSZ – https://www.susz.nl. 

https://www.susz.nl/product-category/wandplanken/wandplank/
https://www.susz.nl/kadoshop-susz/
http://www.susz.nl

