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Etalagemand 
HDPE 60*40*10

art 31125 kunststof zwart

Etalagemand 
HDPE 30*20*10

art 31150 

Etalagemand 
HDPE 40*30*10

art 31151 

Etalagemand 
HDPE 50*40*10

art 31152 

kunststof zwart

kunststof zwart

kunststof zwart



Etalagemand 
HDPE 40*40*10

art 31154 kunststof zwart

Schaal 
HDPE 35*9

art 31162 

Schaal 
HDPE 40*11

art 31163 

Etalagemand 
HDPE 60*40*10

art 31242 

kunststof zwart

kunststof zwart

kunststof two-tone bruin



Positive vibes 

Etalagemand 
HDPE 40*30*10

art 31243 kunststof two-tone bruin



Etalagemand 
HDPE 40*40*10

art 31244 

Etalagemand 
HDPE 50*40*10

art 31245 

Schaal 
HDPE 35*9

art 31246 

Schaal 
HDPE 40*11

art 31247 

kunststof two-tone bruin

kunststof two-tone bruin

kunststof two-tone bruin

kunststof two-tone bruin



art 31311 art 31312 

art 31313 art 31314 

Inlay flex 
 60*40*10

Inlay flex 
 60*40*10

Inlay flex 
 40*30*10

Inlay flex 
 40*30*10

zwart

zwart

transparant

transparant



art 31236 

Schaal 
HDPE 35*9

kunststof lichtgrijs

art 31237 

Schaal 
HDPE 40*11

kunststof lichtgrijs
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ria
al



Etalagemand 
HDPE 60*40*10

art 31219 kunststof lichtgrijs

Etalagemand 
HDPE 40*30*10

art 31220 

Etalagemand 
HDPE 40*40*10

art 31234 

Etalagemand 
HDPE 50*40*10

art 31235 

kunststof lichtgrijs

kunststof lichtgrijs

kunststof lichtgrijs



Bu�etmand 
HDPE 40*28*9/25

art 31267 
art 31271 
art 31275 
 
 Bu�etmand 

HDPE 40*38*9/25

Bu�etmand 
 HDPE 48*40*9/25

Bu�etmand 
HDPE 59*40*9/25 cm

art 31268 
art 31272 
art 31276 
 
 

art 31269 
art 31273 
art 31277 
 
 

art 31270 
art 31274 
art 31278 
 

kunststof zwart 
kunststof lichtgrijs 
kunststof two-tone bruin

kunststof zwart 
kunststof lichtgrijs 
kunststof two-tone bruin

kunststof zwart 
kunststof lichtgrijs 
kunststof two-tone bruin

kunststof zwart 
kunststof lichtgrijs 
kunststof two-tone bruin



Results by positive vibes  



Stokbroodmand recht 
HDPE 40*30*70

art 31232 kunststof zwart

Stokbroodmand rond 
HDPE 30*50

art 31233 

Stokbroodmand recht 
HDPE 40*30*70

art 31250 
en 31240 

Stokbroodmand rond
HDPE 30*50

art 31251 
en 31241 

kunststof zwart

kunststof two-tone bruin 
kunststof lichtgrijs

kunststof two-tone bruin 
kunststof lichtgrijs
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Volg ons: 
 

https://www.instagram.com/baskin_bv/
https://www.facebook.com/BaskinBv


   
Topschaal presenteerkorf 
HDPE 72-45 15h

art 31502 kunststof zwart

Bestseller 2021 



Presenteerkorf 
HDPE 60-45  90h

art 31501 kunststof zwart

Presenteerkorf 
HDPE 60-45  70h

art 31500 kunststof zwart



art 31452 

Smart Edge Basket 
 HDPE 61*41*16

kunststof bruin

art 31429 

Smart Edge Basket 
 HDPE 61*41*7

kunststof lichtgrijs



Smart Edge Basket 
 HDPE 61*41*16

art 31422 kunststof zwart

Smart Edge Basket 
 HDPE 61*41*7

art 31423 

Smart Edge Basket 
 HDPE 41*31*16

art 31424 

Smart Edge Basket
 HDPE 41*31*7

art 31425 

kunststof zwart

kunststof zwart

kunststof zwart



Etalagemand 
60*40*10

art 6025 natuurlijk buff

Etalagemand 
60*40*12

art 6025e 

Etalagemand 
40*30*10

art 6041 

Etalagemand 
40*30*12

art 6041e

natuurlijk buff

natuurlijk buff

natuurlijk buff



Natuurlijke materialen  



art 6007 t/m 6009 

art 6000 
t/m 6002 

art 6003 
en 6010 

Presenteerkorf vierkant 
50h, 70h of 90h

Presenteerkorf rond 
50h, 70h of 90h

Topschaal 
rond of vierkant

natuurlijk buff

natuurlijk buff natuurlijk buff



Etalagemand 
60*40*10

art 86025 

Etalagemand 
40*30*10

art 86041 

Etalagemand 
60*40*12 met crème stof

art 86050 

Etalagemand 
40*30*12 met crème stof

art 86051 

artisan kubu

artisan kubu

artisan kubu

artisan kubu



   
Topschaal presenteerkorf 
72-45 15h

art 86003 artisan kubu

sales@baskin.nl

Artisan kubu 



Presenteerkorf  
hoogte: 50cm

art 86000 

Presenteerkorf  
hoogte: 70cm

art 86001 

Presenteerkorf 
hoogte: 90cm

art 86002 

artisan kubu

artisan kubu

 
artisan kubu



art 6973 

Veilingkist 
 34*20*12/14

blank hout

art 6973L 

Veilingkist 
 39,5*26*16.5/18

blank hout



art 6983

Veilingkist old look 
 34*20*12/14

oud hout look

art 6983L

Veilingkist old look 
 39,5*26*16.5/18

oud hout look



Baskin Philosophy 
  
 Wie zijn wij 

Baskin is een ervaren en dynamische onderneming, en een one-stop shop voor onze 

klanten. Veel van onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de branche. Door 

kennisoverdracht is er een knowhow van meer dan een eeuw aanwezig. Dit uit zich in een 

ongekende productkennis en een groot internationaal netwerk van klanten en

leveranciers. Hierdoor kunnen wij inspelen op de specifieke wensen van onze klanten, 

maar ook op de nieuwste trends. 

 

Onze uitgebreide collectie varieert van manden in alle soorten en maten tot 

sfeerproducten. Al onze producten zijn handmatig vervaardigd door vakmensen. Hierdoor 

geven de verpakkings- en presentatiemanden van Baskin uw producten de uitstraling die 

u wenst. Daarnaast creëren onze lifestyle producten een sfeervolle en aangename 

leefomgeving voor iedereen. 

  

Maatwerk 

Baskin heeft een ruim assortiment van honderden manden, het kan echt zijn dat u een 

mand zoekt die niet in ons assortiment aanwezig is. Hiervoor heeft Baskin een oplossing. 

Wij hebben nog steeds enkele betrouwbare vlechters in dienst, die maatwerk manden 

leveren. 

 

Deze mandenvlechters zijn ervaren vakmensen, die het ambacht tot in de puntjes

beheersen. Vele winkelinrichters en tuinarchitecten weten dat Baskin een goede oplossing 

kan bieden aan iedere vraag op het gebied van maatwerkmanden. Neem nu contact op 

met ons verkoopteam, deze zullen het traject begeleiden zodat u binnen een aantal weken 

de mand krijgt die u wenst. 
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results by positive vibes
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