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Kloostertafels  

KLOOSTERTAFELS
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Kenmerken

Genoest eikenhout

Bevat noesten / kwasten
Kunnen windscheurtjes in voorkomen
Robuuste uitstraling

Stap 1: kies maatvoering

Genoest eikenhout

Ar
tik

el
 5

50
0 Lengte van 181 t/m 190 cm

Lengte van 191 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 210 cm
Lengte van 211 t/m 220 cm
Lengte van 221 t/m 230 cm
Lengte van 231 t/m 240 cm
Lengte van 241 t/m 250 cm
Lengte van 251 t/m 260 cm
Lengte van 261 t/m 270 cm
Lengte van 271 t/m 280 cm
Lengte van 281 t/m 290 cm
Lengte van 291 t/m 300 cm

• Breedte mogelijk t/m 110 cm (niet van invloed op de prijs)
• Hoogte tafel is 77 cm

Stap 2: kies groef in het bovenblad

Zonder lengtegroeven Met 2 lengtegroeven
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Kloostertafel met 2 kolompoten

Stap 3: kies zitafstand korte zijde

Zitafstand 25 cm Zitafstand ...... cm*

* Naar eigen wens in te vullen
• 25 cm zitafstand geeft zitmogelijkheid aan de korte zijde en houdt de   
  kloostertafel optisch in verhouding, dit is een door ons aanbevolen maat

Stap 4: kies voetenbalk

Met voetenbalk Zonder voetenbalk

Stap 5: 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)

Let op: afstand uit de 
hoek wordt vanaf dit 

punt gemeten.
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Kenmerken

Genoest eikenhout

Bevat noesten / kwasten
Kunnen windscheurtjes in voorkomen
Robuuste uitstraling

Stap 1: kies maatvoering

Genoest eikenhout

Ar
tik

el
 5

60
0 Lengte van 101 t/m 110 cm

Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm

• Hoogte tafel is 77 cm

Genoest eikenhout

Ar
tik

el
 5

61
0 Diameter van 110 t/m 120 cm

Diameter van 121 t/m 130 cm
Diameter van 131 t/m 140 cm
Diameter van 141 t/m 150 cm
Diameter van 151 t/m 160 cm

Stap 2: kies groef in het bovenblad

Zonder lengtegroeven Met 2 lengtegroeven
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Kloostertafel met 1 kolompoot

Stap 3: 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)


