Kwaliteit op maat

Tafels & Tafels 2

Voorwoord
De eetkamertafel is de basis van elk
gezin. Hier kom je samen, vertel je over
je belevenissen, kun je lekker eten,
maak je plannen voor de toekomst
en geniet je van het samenzijn. Een
tafel moet niet alleen praktisch zijn,
maar ook mooi. Het moet passen in je
interieur, het moet passen bij je eigen
stijl. Daarom is het zo fijn dat u bij ons
zelf uw tafel kunt samenstellen.
We beginnen met de keuze van het
onderstel. Houdt u van robuust of van
verfijnd? Het kan beide. Daarna volgt
de keuze voor het type bovenblad.
Er is keuze uit een rond, rechthoekig
of ovaal blad. Een ronde tafel neemt
relatief meer ruimte in dan een
rechthoekige, maar is aan de andere
kant wel heel gezellig.

Tafels & Tafels

Als laatste stap kiest u de kleur en de
afwerking. We hopen dat we het u
niet te moeilijk hebben gemaakt met
zoveel mogelijkheden. We wensen u
veel succes met het maken van uw
keuze!
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ONDERSTELLEN
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Onderstellen
U heeft de keuze uit meerdere typen onderstellen. Het is belangrijk dat u bij houten poten niet vergeet de gewenste kleur
te vermelden. De prijzen van de poten staan apart vermeld in de prijslijst. Deze telt u op bij de prijs van het bovenblad en
dan heeft u de totaalprijs.

Poot E, ovale poot RVS

plateau: 100 cm breed
koker: 50 cm breed
75 cm hoog

plateau: 120 cm breed
koker : 70 cm breed
75 cm hoog

Poot F, rechte poot

RVS 10 x 10 cm
74 cm hoog

Hout 9 x 9 cm
74 cm hoog

Hout 11 x 11 cm
74 cm hoog

Hout 13 x 13 cm
74 cm hoog

Hout 15 x 15 cm
74 cm hoog

Poot G, kruispoot

Onderstellen

Afgebeeld in kleur 103
Leverbaar in alle houtkleuren

G1
Zwart staal
72 cm hoog
78 cm breed

G2
RVS
72 cm hoog
78 cm breed
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G3
Hout
74 cm hoog
78 cm breed

Poot H, houten poten

H2
IX-poot, hout
74 cm hoog
96 cm breed

H3
H-poot, recht
74 cm hoog
78 cm breed

H4
H-poot, schuin
74 cm hoog
95 cm breed

H5
Spinnepoot
74 cm hoog

H6
U-poot
74 cm hoog
94,5 cm breed

maatopties:

H1
Schuine poot, hout
73 cm hoog
58 cm breed

120 x 80 cm
145 x 80 cm
200 x 80 cm
250 x 80 cm

-

bladmaat 140 tot 200 cm
bladmaat 200 tot 230 cm
bladmaat 230 tot 290 cm
bladmaat 280 tot 300 cm

Onderstellen

H8
Ykrek-poot
74 cm hoog
41 cm breed
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Poot I, driepoot

I7*
Poten 7 x 7 cm
74 cm hoog
89 cm breed

I9**
Poten 9 x 9 cm
74 cm hoog
96 cm breed

• Maximale bladdiameter: 150 cm, bij grotere bladen: vraag naar de mogelijkheden.
* Bovenblad Inch in combinatie met poot I7 is mogelijk vanaf een diameter van 115 cm.
** Bovenblad Inch in combinatie met poot I9 is mogelijk vanaf een diameter van 120 cm.

Onderstellen

Poot J, zwarte stalen poten

J1
H-poot, recht
72 cm hoog
78 cm breed

J2
H-poot, schuin
72 cm hoog
95 cm breed

J3
Spinnepoot
72 cm hoog
139 cm lang
90 cm breed
* Maximale bladmaat J3: 240 cm lang

J4
U-poot
72 cm hoog
94,5 cm breed
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BOVENBLADEN

99

Bovenblad 4 cm dik

Artikel 5010

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 71 t/m 80 cm
Lengte van 81 t/m 90 cm
Lengte van 91 t/m 100 cm
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
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm

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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot uit de hoek bij de onderstellen G, H en J. De poten type F worden standaard 0,5 cm uit
de hoek geplaatst.

Stap 4: kies kleur en afwerking

Eetkamertafel Air

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)
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Bovenblad 4 cm dik, 25° schuin

Artikel 5011

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 71 t/m 80 cm
Lengte van 81 t/m 90 cm
Lengte van 91 t/m 100 cm
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
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm

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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J. De poten type F worden standaard 0,5 cm uit de hoek
geplaatst.

Stap 4: kies kleur en afwerking

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)
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Eetkamertafel Back

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:

Bovenblad type E, 4 cm dik

Artikel 5012

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 71 t/m 80 cm
Lengte van 81 t/m 90 cm
Lengte van 91 t/m 100 cm
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
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm

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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J. De poten type F worden standaard 0,5 cm uit de hoek
geplaatst.

Eetkamertafel Cave

Stap 4: 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)
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Bovenblad 6 cm dik

• Blad is 2 cm massief + 4 cm opgedikt

Artikel 5013

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 71 t/m 80 cm
Lengte van 81 t/m 90 cm
Lengte van 91 t/m 100 cm
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
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm

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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J. De poten type F worden standaard 0,5 cm uit de hoek
geplaatst.

Stap 4: kies kleur en afwerking

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)
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Eetkamertafel Dock

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:

Ovaal blad 2,7 cm dik

Artikel 5014

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm
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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Bij standaard ovale tafel geldt: de breedte is de helft van de lengte
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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:

Eetkamertafel Egg

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)
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Ovaal blad 4 cm dik

Artikel 5015

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm
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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Bij standaard ovale tafel geldt: de breedte is de helft van de lengte
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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:

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)
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Eetkamertafel Force

Met of zonder geschraapt bovenblad

Ovaal blad 4 cm dik, 25° schuin

Artikel 5016

Stap 1: kies maatvoering
Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm
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
Lengte van 241 t/m 260 cm*
Lengte van 261 t/m 280 cm*
Lengte van 281 t/m 300 cm*

• Bij standaard ovale tafel geldt: de breedte is de helft van de lengte
• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Bij poot F met middenpoot

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: kies kleur en afwerking

Eetkamertafel Gate

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)
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Rond blad 4 cm dik

Artikel 5017

Stap 1: kies maatvoering
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
Diameter van 161 t/m 170 cm

• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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

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)
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Eetkamertafel Head

te geven

Rond blad 4 cm dik, 25° schuin

Artikel 5018

Stap 1: kies maatvoering
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
Diameter van 161 t/m 170 cm

• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%
* Poot I7 is mogelijk vanaf een diameter van 115 cm, Poot I9 is mogelijk vanaf een diameter van 120 cm.

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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

Eetkamertafel Inch

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)
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Rond blad 2,7 cm dik, 40° schuin

Artikel 5019

Stap 1: kies maatvoering
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
Diameter van 161 t/m 170 cm

• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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

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)
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Eetkamertafel Join

Met of zonder slijtranden

Rond blad 2,7 cm dik

Artikel 5031

Stap 1: kies maatvoering
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
Diameter van 161 t/m 170 cm

• Standaard genoest eikenhout, geselecteerd eikenhout is prijs + 10%

Stap 2: kies onderstel
Voor de mogelijkheden van het onderstel kunt u kijken op pagina 4, 5 en 6.

Stap 3: kies positionering van de poot
Kies de positionering van de poot bij de onderstellen G, H en J.

Stap 4: 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

Eetkamertafel King

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)
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Er zijn heel veel opties

en mogelijkheden..
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Voor alles geldt: kruis aan wat van toepassing is

kies bovenblad
5010

Air

4 cm dik bovenblad				
5016

Gate

Ovaal blad 4 cm dik, 25° schuin

5011

Back

Bovenblad 4 cm dik, 25° schuin			
5017

Head

Rond blad, 4 cm dik

5012

Cave

Bovenblad type E, 4 cm dik

5018

Inch

Rond blad, 4 cm dik, 25° schuin

5013

Dock

Bovenblad 6 cm dik

5019

Join

Rond blad, 2,7 cm dik, 40° schuin

5014

Egg

Ovaal blad 2,7 cm dik			

5031

King

Rond blad, 2,7 cm dik

5015

Force

Ovaal blad 4 cm dik			

Stap 1: kies maatvoering
x

of

ø

Stap 2: kies poot
Poot E

Ovale Poot RVS

Poot H

Houten poten

Plateau 100 cm breed

Schuine poot

Plateau 120 cm breed

IX-Poot
H-Poot, recht

Poot F

Rechte Poot

H-Poot, schuin

RVS

Spinnepoot, maat

Hout, 9 x 9 cm

U-Poot

Hout, 11 x 11 cm

Ykrek-poot

Hout, 13 x 13 cm

Bestelformulier Tafels & Tafels 2

Hout, 15 x 15 cm

Poot I

Driepoot
Poten 7 x 7 cm

Poot G

Kruispoot

Poten 9 x 9 cm

Zwart staal
RVS

Poot J

Hout

Stalen poten
H-Poot, recht
H-Poot, schuin
Spinnepoot
U-Poot

Stap 3: kies positionering van de poot (indien van toepassing)
Positie poten:

Stap 4: kies kleur en afwerking
Kleur bovenblad:

Kleur poten:

Afwerking:

met / zonder geschraapt bovenblad

		

met / zonder slijtranden
met / zonder gebruikssporen

Stap 5: overige gegevens
Commissie					Gewenste leverweek
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kwaliteit op maat

kwaliteit op maat

Brouwers Meubelen B.V.
Weth. Klompstraat 7
7951 SC Staphorst
T. +31 (0) 522 - 461656
F. +31 (0) 522 - 462110
info@bksmeubelen.nl

www.bksmeubelen.nl

