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EETKAMERTAFEL 
2,7 CM DIK BOVENBLAD
MET AANSTEEKBLADEN
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Stap 1: kies houtsoort

Genoest eikenhout Geselecteerd eikenhout

Bevat noesten / kwasten
Kunnen windscheurtjes in voorkomen
Robuuste uitstraling

Weinig tot geen noesten
Rustige uitstraling

Stap 2: kies maatvoering

Genoest eikenhout Geselecteerd eikenhout
3015 Lengte van 151 t/m 160 cm
3016
3017
3018
3019
3020
3022

Lengte van 161 t/m 170 cm
Lengte van 171 t/m 180 cm
Lengte van 181 t/m 190 cm
Lengte van 191 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 220 cm
Lengte van 221 t/m 240 cm

3115 Lengte van 151 t/m 160 cm
3116
3117
3118
3119
3120
3122

Lengte van 161 t/m 170 cm
Lengte van 171 t/m 180 cm
Lengte van 181 t/m 190 cm
Lengte van 191 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 220 cm
Lengte van 221 t/m 240 cm

• Breedte standaard 95 cm 

Stap 3: kies groef in het bovenblad

Zonder lengtegroeven Met 2 lengtegroeven

Stap 4: kies regelhoogte

Regel lange zijde 6 cm hoog, korte zijde 10 cm hoog

• De bovenstaande regelhoogtes zijn standaard i.v.m. de twee aansteekbladen
• Let op of uw armstoel onder de regel schuift
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Eetkamertafel 2,7 cm dik bovenblad met aansteekbladen

Stap 5: kies poot

Recht 

Po
ot

 C 9 x 9 cm
11 x 11 cm
13 x 13 cm
15 x 15 cm

Taps

Po
ot

 D 7,5 x 7,5 cm
9 x 9 cm

• De poten bij deze tafel staan standaard 3 cm uit de hoek. Poot A en   
   B kunt u niet kiezen, omdat de keep door de pootafstand uit de     
   hoek niet te zien is
• Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
• Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten

Stap 6: kies pootafstand uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

• Deze pootafstand uit de hoek is standaard bij een tafel met aansteekbladen

Stap 7: kies kleur en afwerking
Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen 
naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit 
één of meerdere van de volgende bewerkingen:  

Met of zonder geschraapt bovenblad
 Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden
 Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen
 Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met  

 patine geaccentueerd)


