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Wij zijn Ilse Holstein (Powered by Ilse) Joyce Kranenbroek 
(100% Joy).

Afgelopen jaren kwamen we elkaar steeds tegen op 
diverse events vanuit onze eigen professionaliteit. Ilse als 
eventmanager en Joyce als horeca/partymanager

Daar ontdekte we, dat we elkaar niet alleen aanvoelen 
maar ook aanvullen.Beide TOUGH, aanpakkers en altijd 
op zoek naar nieuwe TOF-fe ideeën. 

En zo ontstond TOUGH en TOF verhuur en styling voor 
kleine, persoonlijke, particuliere events.

WIE ZIJN WIJ?



TOUGH en TOF staat niet alleen voor wie we zijn, maar ook voor de 
materialen die we gebruiken. Betrouwbaar, sterk, krachtig en onze 
styling hip en van deze tijd. 

We verhuren en verkopen statafels, krukken, tafels, banken, 
welkomstborden, festivalpalen en verzorgen tafeldecoraties en 
styling voor diverse events.

We gebruiken voor onze meubels en palen sloophout en 
Peppelhout…

MATERIALEN



TOUGH en TOF gebruikt naast diverse soorten sloophout ook 
Peppelhout

Peppelhout is hout van de populier, onmisbaar in met name ons 
Brabantse landschap. Het is een snelgroeiende boom die massaal 
aangeplant werd om er lucifers, klompen en zelfs huizen van te 
bouwen. Naast andere eigenschappen als het uitzonderlijk recht 
groeien, een lange houtvezel, bijzondere buigzaamheid, lichte 
gewicht en prachtige lichte en soms grijze kleur leent dit hout zich 
bijzonder goed voor veel toepassingen en dus ook voor onze 
producten.

Door het gebruik van Peppelhout bemoedigen we het behoud van 
ons populierenlandschap 

PEPPELHOUT



De borden en pijlen worden gemaakt van sloophout.

Je kunt zelf bepalen of je alle pijlen in dezelfde afmeting en 
kleur wenst of juist verschillend. Dit geldt ook voor het 
lettertype en de kleur van de tekst. 

Alle pijlen worden handgeschreven en vervolgens gebeitst, 
zodat de pijlen geschikt zijn voor buitengebruik. 
Ook kunnen wij een bedrijfsnaam / logo toe te voegen aan 
de paal.

Prijzen en aantallen voor verhuur en verkoop zijn op 
aanvraag.

FESTIVALPALEN EN WEGWIJZERS



FESTIVALPALEN EN WEGWIJZERS



MEUBILAIR

Voor kleinschalige evenementen kunnen wij ook meubilair 
leveren. Statafels, krukken, biertafels, banken ed.
Wij maken deze van steigerbuizen en steigerhout, pallethout of 
Peppelhout

Prijzen en aantallen voor verhuur en verkoop zijn op aanvraag.



MEUBELAIR



TAFELDECORATIES

Voor kleinschalige evenementen verzorgd TOUGH & TOF ook 
diverse tafeldecoraties. 

Vaasjes, flessen, blikjes, waxinehouders, kaarsenhouders.
Ook hier werken we met name met gebruikte gerecyclede,  
materialen. 

Ook verzorgen we bloemen en kaarsen, alles afgestemd op uw 
wensen en budget.

Prijzen en aantallen voor verhuur en verkoop zijn op aanvraag.



TAFELDECORATIES



GESCHENKEN

Een leuk gepersonaliseerd cadeau. Een naambordje, een bordje 
met een leuke quote of een persoonlijke boodschap. Informeer 
naar onze mogelijkheden

Prijzen en aantallen zijn op aanvraag.



GESCHENKEN
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