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25
25 jaar is niet niks.

Maar ook zo voorbij.
Wij hebben genoten van de afgelopen 25 jaar.
En zullen dat de komende 25 jaar blijven doen.

Wij zijn nog lang niet uitgetafeld.
Tafelt u gezellig met ons mee?

VOORWOORD
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BOURGONDIËR

R U I M T E ,  B O M E N ,  U LT I E M E  V E R G E Z I C H T E N  E N  P U U R  KO K E N ,  DA A R  H O U D E N  W I J  VA N .

O N T M O E T I N G E N  M E T  O N Z E  A I R B N B  G A S T E N ,  R E I Z E N  E N  AVO N T U U R  G E V E N  O N S  I N S P I R AT I E .

L I E F D E  VO R M T  D E  B A S I S .  O N Z E  L I E F D E  S TA AT  A L S  E E N  H U I S .  N E T  A L S  D E  B O U R G O N D I Ë R . 

 

P R O O S T !
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BOURGONDIËR
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, structuur- en 

kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft meerprijs behalve kleur op maat op 

basis van uw voorbeeldstaal. In verband met de randafwerking van deze tafel is deze niet in fenix leverbaar.
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

60 mm

afgerond

afgerond

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

rechthoekig
afgerond

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.259  €  3.259  €  3.359  €  3.499 
200  €  3.399  €  3.399  €  3.499  €  3.659 
220  €  3.599  €  3.599  €  3.759  €  3.859 
240  €  3.899  €  3.899  €  4.059  €  4.259 
260  €  4.059  €  4.059  €  4.259  €  4.459 
280  €  4.559  €  4.559  €  4.759  €  4.959 
300  €  4.759  €  4.759  €  4.959  €  5.199

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.659  €  3.659  €  3.799  €  3.959 
200  €  3.859  €  3.859  €  3.990  €  4.199 
220  €  4.259  €  4.259  €  4.459  €  4.699 
240  €  4.659  €  4.659  €  4.899  €  5.159 
260  €  4.899  €  4.899  €  5.159  €  5.459 
280  €  5.799  €  5.799  €  6.159  €  6.499 
300  €  6.159  €  6.159  €  6.499  €  6.859

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

Bourgondiër 
onderstel: staal met ralkleur

 11



 12



 13



BURGERIJ
M A N N E N  VA N  H E T  J A A R  N U L .

J A C Q U E S  B R E L
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BURGERIJ
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, structuur- en 

kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft meerprijs behalve kleur op maat op 

basis van uw voorbeeldstaal. In verband met de randafwerking van deze tafel is deze niet in fenix leverbaar.
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Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm

lengte massief massief

180 €  1.859  €  1.859 
200  €  1.999  €  1.999 
220  €  2.159  €  2.159 
240  €  2.359  €  2.359 
260  €  2.599  €  2.599 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Tafels groter dan 260cm en/of breder dan 100cm op aanvraag.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm

lengte massief massief

180  €  2.559  €  2.559 
200  €  2.899  €  2.899 
220  €  3.099  €  3.099 
240  €  3.259  €  3.259 
260  €  3.599  €  3.599 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%
Tafels groter dan 260cm en/of breder dan 100cm op aanvraag.

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

40 mm

afgerond

afgerond

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

rechthoekig
afgerond

Burgerij 
onderstel: staal met ralkleur

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.
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COLUMBUS
D E  C O L U M B U S  I S  E E N  O B J E C T  O P  Z I C H .  D E  T W E E  P O T E N  KO M E N  D O O R  H E T  B L A D  H E E N . 

D E  P O T E N  I N  H E T  M I D D E N  Z O R G E N  E R V O O R  D AT  E R  M A K K E L I J K  A A N G E S C H O V E N  K A N 

W O R D E N  M E T  G R O T E  G R O E P E N .
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COLUMBUS
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, structuur- en 

kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft meerprijs behalve kleur op maat op 

basis van uw voorbeeldstaal. In verband met de randafwerking van deze tafel is deze niet in fenix leverbaar.
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bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

60 mm

recht

recht

 

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.799  €  3.799  €  3.899 €  3.999 
200  €  3.959  €  3.959  €  4.059  €  4.159 
220  €  4.159  €  4.159  €  4.299  €  4.459 
240  €  4.399  €  4.399  €  4.559  €  4.699 
260  €  4.659  €  4.659  €  4.799  €  4.959 
280  €  5.059  €  5.059  €  5.199  €  5.399 
300  €  5.399  €  5.399  €  5.599  €  5.799 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  4.159  €  4.159  €  4.299  €  4.459 
200  €  4.499  €  4.499  €  4.699  €  4.899 
220  €  4.699  €  4.699  €  4.899  €  5.099 
240  €  4.999  €  4.999  €  5.259  €  5.459 
260  €  5.299  €  5.299  €  5.559  €  5.799 
280  €  5.599  €  5.599  €  5.859  €  6.099 
300  €  6.159  €  6.159  €  6.459  €  6.799 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

rechthoekig
niet verjongd

Columbus 
onderstel: rvs of staal met ralkleur
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DRAKE
A A N  D E Z E  P R A C H T I G E  S T O E R E  TA F E L  E E T  J E  E E N  S T E V I G E  B O T E R H A M .

De oversteek is variabel, u bepaalt.

 26
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DRAKE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

60 mm

recht

recht

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

standaardhoogte salontafel: 40 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.359  €  2.359  €  2.399  €  2.459 
200  €  2.459  €  2.459  €  2.499  €  2.559 
220  €  2.559  €  2.559  €  2.659  €  2.759 
240  €  2.699  €  2.699  €  2.859  €  2.959 
260  €  2.899  €  2.899  €  2.999  €  3.159 
280  €  3.199  €  3.199  €  3.359  €  3.499 
300  €  3.499  €  3.499  €  3.659  €  3.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Salontafel eiken/fenix
afmeting massief

60x60x40 cm  €  1.099 
80x80x40 cm  €  1.259 

100x100x40 cm  €  1.399 
120x120x40 cm  €  1.659 
120x80x40 cm  €  1.399 
140x70x40 cm  €  1.459 
160x100x40 cm  €  1.799 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%

Salontafel noten
afmeting massief

60x60x40 cm  €  1.259 
80x80x40 cm  €  1.499 

100x100x40 cm  €  1.859 
120x120x40 cm  €  2.259 
120x80x40 cm  €  1.859 
140x70x40 cm  €  1.959 
160x100x40 cm  €  2.599 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.959  €  2.959  €  3.059  €  3.199 
200  €  3.259  €  3.259  €  3.399  €  3.559 
220  €  3.459  €  3.459  €  3.599  €  3.799 
240  €  3.699  €  3.699  €  3.899  €  4.099 
260  €  3.959  €  3.959  €  4.159  €  4.399 
280  €  4.199  €  4.199  €  4.459  €  4.699 
300  €  4.759  €  4.759  €  4.999  €  5.299 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

rechthoekig
niet verjongd

rechthoekig
niet verjongd

Drake 
onderstel: staal met ralkleur

Drake 
onderstel: staal met ralkleur
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FITT
FITS ALL!
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FITT
Alleen verkrijgbaar in Fenix. Een tafelblad van Fenix bestaat uit een zeer harde kunststof toplaag met 

nano technologie en een kern van mdf of multiplex. Door deze nano technologie is het oppervlak zeer 

mat, voelt zijdezacht aan en is niet gevoelig voor vette vingers.

 32



bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking: 

40 mm

afgerond

afgerond

standaard ralkleuren: zwart ral 9005  

afwerking: mat met structuur

andere ralkleuren: op aanvraag

standaardhoogte eettafel: 76 cm

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.099  €  2.099  €  2.159  €  2.259 
200  €  2.259  €  2.259  €  2.359  €  2.459 
220  €  2.399  €  2.399  €  2.559  €  2.659 
240  €  2.599  €  2.599  €  2.759  €  2.899 
260  €  2.859  €  2.859  €  2.999  €  3.199 
280  €  3.259  €  3.259  €  3.459  €  3.599 
295  €  3.599  €  3.599  €  3.799  €  3.999 

Maximale lengte fenix 295cm.

Fitt 
onderstel: staal met ralkleur

Fitt 
onderstel: staal met ralkleur

rechthoekig
afgerond

rond
verjongd 

Eettafel fenix
afmeting massief

ø 80  €  1.559 
ø 100  €  1.659 
ø 120  €  1.799 
ø 140  €  2.159 
ø 160  €  2.559 
ø 180*  €  2.899 

* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen
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GULLIVER SPAGAAT
É É N  B O N K  S P I E R .

De oversteek is variabel, u bepaalt.

Deze tafel kan ook worden geleverd met rechte poten.

Hierdoor wordt de minimale oversteek kleiner, waardoor meer ruimte ontstaat voor stoelen.
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GULLIVER SPAGAAT
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, structuur- en 

kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft meerprijs behalve kleur op maat op 

basis van uw voorbeeldstaal. In verband met de randafwerking van deze tafel is deze niet in fenix leverbaar.
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bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

60 mm

recht

recht

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.959  €  3.959  €  4.059  €  4.159 
200  €  4.159  €  4.159  €  4.259  €  4.359 
220  €  4.359  €  4.359  €  4.459  €  4.599 
240  €  4.559  €  4.559  €  4.699  €  4.859 
260  €  4.799  €  4.799  €  4.959  €  5.099 
280  €  5.199  €  5.199  €  5.359  €  5.559 
300  €  5.559  €  5.559  €  5.759  €  5.959 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  4.299  €  4.299  €  4.459  €  4.659 
200  €  4.659  €  4.659  €  4.859  €  5.059 
220  €  4.859  €  4.859  €  5.059  €  5.259 
240  €  5.159  €  5.159  €  5.399  €  5.599 
260  €  5.459  €  5.459  €  5.699  €  5.959 
280  €  5.759  €  5.759  €  5.999  €  6.259 
300  €  6.359  €  6.359  €  6.659  €  6.959 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

rechthoekig
niet verjongd

Gulliver Spagaat 
onderstel: rvs of staal met ralkleur
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JUMP & WAVE
L I F E ’ S  A  WAV E .  C AT C H  I T.
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JUMP & WAVE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 

Jump & Wave 1.0

Jump & Wave 2.0

Jump & Wave 3.0
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bladdikte hout:

randafwerking:

hoekafwerking: 

30 mm

verjongd

staal met ralkleur 

Bovenaanzicht onderstel

Jump & Wave
1.0

Jump & Wave
2.0

Jump & Wave
3.0

(Vorm vloerplaat wordt aangepast op vorm blad)

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Jump & Wave
onderstel: staal met ralkleur

Eettafel eiken/fenix
breedte

110 cm 120 cm

lengte massief massief

260  €  4.359 -

300 -  €  5.259
De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

110 cm 120 cm

lengte massief massief

260  €  5.159 -

300 -  €  6.259
De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%
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MOONSHADOW
 I  A M  B E I N G  F O L L O W E D  B Y  A  M O O N S H A D O W.
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MOONSHADOW
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 €  1.859  €  1.859  €  1.899  €  1.999 
200  €  1.999  €  1.999  €  2.099  €  2.199 
220  €  2.159  €  2.159  €  2.259  €  2.399 
240  €  2.359  €  2.359  €  2.499  €  2.659 
260  €  2.599  €  2.599  €  2.759  €  2.959 
280  €  2.999  €  2.999  €  3.159  €  3.359 
300  €  3.359  €  3.359  €  3.559  €  3.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.559  €  2.559  €  2.759  €  2.899 
200  €  2.899  €  2.899  €  3.059  €  3.259 
220  €  3.099  €  3.099  €  3.299  €  3.499 
240  €  3.259  €  3.259  €  3.499  €  3.699 
260  €  3.599  €  3.599  €  3.859  €  4.059 
280  €  3.859  €  3.859  €  4.099  €  4.399 
300  €  4.399  €  4.399  €  4.699  €  5.059 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Moonshadow
onderstel: hout

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%
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MOONSHADOW
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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standaardhoogte eettafel: 76 cm

standaardhoogte salontafel: 40 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

vierkant
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

Moonshadow
onderstel: hout

Moonshadow
onderstel: hout

Salontafel eiken/fenix
afmeting massief

ø 40 x 40 hoog € 430
ø 60 x 50 hoog € 521

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%

Salontafel eiken/fenix
afmeting massief

60x60x40 cm  €  699 
80x80x40 cm  €  799 

100x100x40 cm  €  899 
120x120x40 cm  €  1.099 
120x80x40 cm  €  859 
140x70x40 cm  €  899 
160x100x40 cm  €  1.259 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%

Bank eiken/fenix
afmeting massief

200x40x47 cm €  959 
220x40x47 cm  €  959 
240x40x47 cm  €  1.059 
260x40x47 cm  €  1.259 
280x40x47 cm  €  1.299 
300x40x47 cm  €  1.499 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

120 x 120 cm  €  1.659 
140 x 140 cm  €  1.899 
160 x 160 cm  €  2.299 
180 x 180 cm*  €  2.659 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen
Maximale lengte fenix 295cm.

Salontafel noten
afmeting massief

ø 40 x 40 hoog € 484
ø 60 x 50 hoog € 627

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%

Salontafel noten
afmeting massief

60x60x40 cm  €  799 
80x80x40 cm  €  959 

100x100x40 cm  €  1.299 
120x120x40 cm  €  1.659 
120x80x40 cm  €  1.259 
140x70x40 cm  €  1.259 
160x100x40 cm  €  1.959 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%

Bank noten
afmeting massief

200x40x47 cm €  1.359 
220x40x47 cm  €  1.459 
240x40x47 cm  €  1.799 
260x40x47 cm  €  2.059 
280x40x47 cm  €  2.199 
300x40x47 cm  €  2.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint

Eettafel noten
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.059 
140 x 140 cm  €  2.499 
160 x 160 cm  €  3.199 
180 x 180 cm*  €  3.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Moonshadow
onderstel: hout rond

verjongd 
ronde rechthoek

verjongd
rechte rechthoek

verjongd
rechthoekig

niet verjongd
ellips 

verjongd
boot

verjongd

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

 51



MOONSHADOW
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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bladdikte hout:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

verjongd

staal met ralkleur

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.759  €  2.759  €  2.859  €  2.899 
200  €  2.899  €  2.899  €  2.999  €  3.099 
220  €  3.059  €  3.059  €  3.159  €  3.259 
240  €  3.259  €  3.259  €  3.359  €  3.459 
260  €  3.459  €  3.459  €  3.599  €  3.759 
280  €  3.759  €  3.759  €  3.959  €  4.099 
300  €  4.099  €  4.099  €  4.259  €  4.459 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.099  €  3.099  €  3.259  €  3.359 
200  €  3.399  €  3.399  €  3.559  €  3.699 
220  €  3.559  €  3.559  €  3.690  €  3.899 
240  €  3.699  €  3.699  €  3.899  €  4.099 
260  €  3.999  €  3.999  €  4.199  €  4.399 
280  €  4.259  €  4.259  €  4.459  €  4.699 
300  €  4.699  €  4.699  €  4.959  €  5.259 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10% 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Moonshadow
onderstel: staal met ralkleur

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

ø 120  €  2.459 
ø 140  €  2.799 
ø 160  €  3.159 
ø 180*  €  3.459 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.459 
140 x 140 cm  €  2.799 
160 x 160 cm  €  3.159 
180 x 180 cm*  €  3.459 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

ø 120  €  2.659 
ø 140  €  3.059 
ø 160  €  3.659 
ø 180*  €  4.159 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.659 
140 x 140 cm  €  3.059 
160 x 160 cm  €  3.659 
180 x 180 cm*  €  4.159 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

rond
verjongd

vierkant
verjongd

Moonshadow
onderstel: staal met ralkleur

Moonshadow
onderstel: staal met ralkleur

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.
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PITCHER
C AT C H !
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PITCHER
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.199  €  2.199  €  2.299  €  2.459 
200  €  2.399  €  2.399  €  2.499  €  2.659 
220  €  2.559  €  2.559  €  2.699  €  2.859 
240  €  2.759  €  2.759  €  2.959  €  3.099 
260  €  3.059  €  3.059  €  3.199  €  3.399 
280  €  3.499  €  3.499  €  3.759  €  3.959 
300  €  4.159  €  4.159  €  4.399  €  4.659 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.099  €  3.099  €  3.299  €  3.459 
200  €  3.459  €  3.459  €  3.659  €  3.859 
220  €  3.659  €  3.659  €  3.859  €  4.099 
240  €  3.859  €  3.859  €  4.099  €  4.359 
260  €  4.159  €  4.159  €  4.459  €  4.759 
280  €  4.559  €  4.559  €  4.859  €  5.159 
300  €  5.499  €  5.499  €  5.859  €  6.199 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Pitcher
onderstel: hout

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%
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SIDNEY
H E T  B L A D  L I J K T  T E  Z W E V E N  B O V E N  H E T  O N D E R S T E L .

 60
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SIDNEY
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking: 

30 mm

recht

recht 

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.099  €  2.099  €  2.159  €  2.199 
200  €  2.199  €  2.199  €  2.259  €  2.359 
220  €  2.299  €  2.299  €  2.359  €  2.459 
240  €  2.399  €  2.399  €  2.499  €  2.559 
260  €  2.559  €  2.559  €  2.659  €  2.759 
280  €  2.799  €  2.799  €  2.959  €  3.059 
300  €  3.059  €  3.059  €  3.199  €  3.359 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.159  €  2.159  €  2.199  €  2.259 
200  €  2.259  €  2.259  €  2.299  €  2.359 
220  €  2.359  €  2.359  €  2.399  €  2.459 
240  €  2.459  €  2.459  €  2.559  €  2.599 
260  €  2.599  €  2.599  €  2.699  €  2.799 
280  €  2.859  €  2.859  €  2.999  €  3.159 
300  €  3.099  €  3.099  €  3.259  €  3.459 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.599  €  2.599  €  2.699  €  2.799 
200  €  2.859  €  2.859  €  2.999  €  3.159 
220  €  2.999  €  2.999  €  3.159  €  3.359 
240  €  3.159  €  3.159  €  3.359  €  3.559 
260  €  3.459  €  3.459  €  3.659  €  3.859 
280  €  3.659  €  3.659  €  3.899  €  4.159 
300  €  4.159  €  4.159  €  4.399  €  4.699 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.659  €  2.659  €  2.759  €  2.859 
200  €  2.899  €  2.899  €  3.059  €  3.199 
220  €  3.059  €  3.059  €  3.259  €  3.399 
240  €  3.199  €  3.199  €  3.399  €  3.599 
260  €  3.499  €  3.499  €  3.699  €  3.899 
280  €  3.759  €  3.759  €  3.959  €  4.199 
300  €  4.199  €  4.199  €  4.459  €  4.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

rechthoekig
niet verjongd

rechthoekig
niet verjongd

Sidney 
onderstel: staal met ralkleur

Sidney 
onderstel: rvs
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SPIKE
R A N K  E N  F R I S .
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SPIKE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  1.959  €  1.959  €  1.959  €  2.159 
200  €  2.159  €  2.159  €  2.159  €  2.359 
220  €  2.299  €  2.299  €  2.299  €  2.559 
240  €  2.499  €  2.499  €  2.499  €  2.759 
260  €  2.759  €  2.759  €  2.759  €  3.059 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.699  €  2.699  €  2.859  €  2.999 
200  €  3.059  €  3.059  €  3.199  €  3.399 
220  €  3.199  €  3.199  €  3.399  €  3.599 
240  €  3.399  €  3.399  €  3.599  €  3.859 
260  €  3.699  €  3.699  €  3.959  €  4.199 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd in massief, niet in finger joint

Spike
onderstel: hout

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

ø 120  €  1.690 
ø 140  €  2.059 
ø 160  €  2.459 
ø 180*  €  2.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

120 x 120 cm  €  1.690 
140 x 140 cm  €  2.059 
160 x 160 cm  €  2.459 
180 x 180 cm*  €  2.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

ø 120  €  2.159 
ø 140  €  2.659 
ø 160  €  3.299 
ø 180*  €  3.899 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.159 
140 x 140 cm  €  2.659 
160 x 160 cm  €  3.299 
180 x 180 cm*  €  3.899 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
De houten poten worden uitgevoerd 
in massief, niet in finger joint
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

rond
verjongd

vierkant
verjongd

Spike
onderstel: hout

Spike
onderstel: hout

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd
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SPIKE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 

RECHTHOEKIG NIET VERJONGD
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standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

standaardhoogte salontafel: 40 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.099  €  2.099  €  2.159  €  2.259 
200  €  2.259  €  2.259  €  2.359  €  2.459 
220  €  2.399  €  2.399  €  2.559  €  2.659 
240  €  2.599  €  2.599  €  2.759  €  2.899 
260  €  2.859  €  2.859  €  2.999  €  3.199 
280  €  3.259  €  3.259  €  3.459  €  3.599 
300  €  3.599  €  3.599  €  3.799  €  3.999 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.659  €  2.659  €  2.799  €  2.959 
200  €  2.959  €  2.959  €  3.159  €  3.359 
220  €  3.159  €  3.159  €  3.359  €  3.559 
240  €  3.359  €  3.359  €  3.559  €  3.759 
260  €  3.659  €  3.659  €  3.899  €  4.159 
280  €  3.890  €  3.890  €  4.159  €  4.459 
300  €  4.459  €  4.459  €  4.759  €  5.099 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

Spike
onderstel: staal met ralkleur

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

ø 120  €  1.799 
ø 140  €  2.159 
ø 160  €  2.559 
ø 180*  €  2.899 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

120 x 120 cm  €  1.799 
140 x 140 cm  €  2.159 
160 x 160 cm  €  2.559 
180 x 180 cm*  €  2.899 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

ø 120  €  2.099 
ø 140  €  2.599 
ø 160  €  3.259 
ø 180*  €  3.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
3 of 4 poten mogelijk.
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.099 
140 x 140 cm  €  2.599 
160 x 160 cm  €  3.259 
180 x 180 cm*  €  3.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

rond
verjongd

vierkant
verjongd

Spike
onderstel: staal met ralkleur

Spike
onderstel: staal met ralkleur

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd
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SPIKE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Salontafel eiken/fenix
afmeting massief

60x60x40 cm  €  859 
80x80x40 cm  €  899 

100x100x40 cm  €  1.099 
120x120x40 cm  €  1.299 
120x80x40 cm  €  1.099 
140x70x40 cm  €  1.099 
160x100x40 cm  €  1.459 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Salontafel noten
afmeting massief

60x60x40 cm  €  899 
80x80x40 cm  €  1.159 

100x100x40 cm  €  1.459 
120x120x40 cm  €  1.859 
120x80x40 cm  €  1.459 
140x70x40 cm  €  1.459 
160x100x40 cm  €  2.099 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

rechte rechthoek
verjongd

Spike
onderstel: staal met ralkleur

Bank eiken/fenix
afmeting massief

200x40x47 cm  €  1.259 
220x40x47 cm  €  1.299 
240x40x47 cm  €  1.390 
260x40x47 cm  €  1.559 
280x40x47 cm  €  1.659 
300x40x47 cm  €  1.799 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Bank noten
afmeting massief

200x40x47 cm  €  1.599 
220x40x47 cm  €  1.699 
240x40x47 cm  €  1.999 
260x40x47 cm  €  2.259 
280x40x47 cm  €  2.359 
300x40x47 cm  €  2.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%

Spike
onderstel: staal met ralkleur

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

standaardhoogte salontafel: 40 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd
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TREBLE
YO U  O R  D O U B L E  YO U ?

De oversteek is variabel, u bepaalt.
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TREBLE
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 
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Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.159  €  2.159  €  2.259  €  2.359 
200  €  2.299  €  2.299  €  2.399  €  2.499 
220  €  2.499  €  2.499  €  2.599  €  2.759 
240  €  2.699  €  2.699  €  2.859  €  2.959 
260  €  2.899  €  2.899  €  3.059  €  3.199 
280  €  3.259  €  3.259  €  3.459  €  3.599 
300  €  3.599  €  3.599  €  3.799  €  3.999 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.659  €  2.659  €  2.759  €  2.899 
200  €  2.959  €  2.959  €  3.099  €  3.259 
220  €  3.099  €  3.099  €  3.299  €  3.459 
240  €  3.359  €  3.359  €  3.599  €  3.799 
260  €  3.659  €  3.659  €  3.859  €  4.099 
280  €  3.899  €  3.899  €  4.159  €  4.359 
300  €  4.459  €  4.459  €  4.699  €  4.999 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

rechthoekig lange zijde 
schuin gezaagd

Treble 
onderstel: staal met ralkleur

rechthoekig lange zijde 
schuin gezaagd

Treble 
onderstel: staal met ralkleur 

Bank eiken/fenix
afmeting massief

200x40x47 cm  €  1.259 
220x40x47 cm  €  1.299 
240x40x47 cm  €  1.459 
260x40x47 cm  €  1.599 
280x40x47 cm  €  1.659 
300x40x47 cm  €  1.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Bank noten
afmeting massief

200x40x47 cm  €  1.659 
220x40x47 cm  €  1.699 
240x40x47 cm  €  2.059 
260x40x47 cm  €  2.259 
280x40x47 cm  €  2.399 
300x40x47 cm  €  2.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

60 mm

schuin gezaagd

recht
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ZWAAN
V R O U W E L I J K E  S C H O O N H E I D .
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ZWAAN
Kwaliteit eiken en noten: maximaal 4 noesten per m2 en noesten niet groter dan 20mm. Noesten, 

structuur- en kleurverschillen zijn inherent aan het natuur product. Geen enkele afwerking heeft 

meerprijs behalve kleur op maat op basis van uw voorbeeldstaal. 

 78



Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden.
Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Eettafel eiken/fenix
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  2.759  €  2.759  €  2.859  €  2.959 
200  €  2.959  €  2.959  €  3.059  €  3.199 
220  €  3.099  €  3.099  €  3.259  €  3.359 
240  €  3.299  €  3.299  €  3.459  €  3.659 
260  €  3.559  €  3.559  €  3.759  €  3.890 
280  €  3.890  €  3.959  €  4.159  €  4.359 
300  €  4.259  €  4.299  €  4.499  €  4.759 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief eiken minus 10%
Maximale lengte fenix 295cm.

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  €  3.159  €  3.199  €  3.359  €  3.499 
200  €  3.499  €  3.499  €  3.699  €  3.859 
220  €  3.659  €  3.699  €  3.899  €  4.099 
240  €  3.859  €  3.899  €  4.099  €  4.359 
260  €  4.159  €  4.199  €  4.459  €  4.699 
280  €  4.459  €  4.459  €  4.759  €  4.999 
300  €  4.959  €  4.999  €  5.299  €  5.659 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die van massief noten minus 10%

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Zwaan
onderstel: staal met ralkleur

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

ø 120 €  2.559 
ø 140  €  2.999 
ø 160  €  3.459 
ø 180*  €  3.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel eiken/fenix
afmeting massief

120 x 120 cm €  2.559 
140 x 140 cm  €  2.999 
160 x 160 cm  €  3.459 
180 x 180 cm*  €  3.859 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief eiken minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

ø 120  €  2.799 
ø 140  €  3.359 
ø 160  €  4.559 
ø 180*  €  5.259 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

Eettafel noten
afmeting massief

120 x 120 cm  €  2.799 
140 x 140 cm  €  3.359 
160 x 160 cm  €  4.559 
180 x 180 cm*  €  5.259 

De fingerjoint prijs is gelijk aan die 
van massief noten minus 10%
* Tafels groter dan 160cm, bestaan uit 2 delen

rond
verjongd

vierkant
verjongd

Zwaan
onderstel: staal met ralkleur

Zwaan
onderstel: staal met ralkleur

standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016

afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur

andere ralkleuren: meerprijs 5%

standaardhoogte eettafel: 76 cm

andere hoogte dan standaard: meerprijs 5%

bladdikte:

randafwerking:

hoekafwerking:

30 mm

zie tafelbladvormen

zie tafelbladvormen
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BUD GET
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BUD GETI
H A A R F I J N .

 84 84



RUSTIEK EIKEN HONING
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BUD GETI

RUSTIEK EIKEN HONING
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Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. Dit is geen maatwerk in tegenstelling tot 
onze reguliere collectie. Alle prijzen zijn gelding tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro`s en incl 21% B.T.W.

Bladdikte rechte rechthoek:  2 + 2 cm opgedikt

Bladvorm:  rechte rechthoek verjongd

Standaardhoogte eettafel:  76cm

Onderstel:  RAL 9004 mat met structuur

BUD GET

rechte rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

BUD GETI BUD GETI

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

180 x 90 x 76  €  1.223  €   1.346 
210 x 90 x 76 € 1.341  €  1.475 
240 x 90 x 76 € 1.519  €  1.671 
260 x 90 x 76 € 1.719  €  1.890 

Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Bank rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

210 x 40 x 47  € 878  €   965
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

*RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

*RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

*RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

*RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

*RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

*RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

*RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753

RUSTIEK EIKEN HONING RUSTIEK EIKEN HONING
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BUD GETII
S TA B I L I T E I T  E N  V E R T R O U W E N .
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RUSTIEK EIKEN BLACK BRUSHED
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RUSTIEK EIKEN KATOEN
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BUD GETII

RUSTIEK EIKEN HONING
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BUD GET

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. Dit is geen maatwerk in tegenstelling tot 
onze reguliere collectie. Alle prijzen zijn gelding tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro`s en incl 21% B.T.W.

Bladdikte rechte rechthoek:  2 + 2 cm opgedikt

Bladdikte rond: 3 cm

Bladvorm:  rond of rechte rechthoek verjongd

Standaardhoogte eettafel:  76cm

Onderstel:  RAL 9004 mat met structuur

rechte rechthoek
verjongd

rond
verjongd

BUD GETII BUD GETII

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

180 x 90 x 76  €  1.294  €  1.423
210 x 90 x 76 € 1.411  € 1.552
240 x 90 x 76 € 1.595  €  1.754
260 x 90 x 76 € 1.794  €  1.974

Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

ø 120 € 1.166  € 1.283
ø 140 € 1.383  € 1.521

Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

*RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

*RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

*RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

*RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

*RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

*RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

*RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753

RUSTIEK EIKEN BLACK BRUSHED RUSTIEK EIKEN HONING
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BUD GETIII
V L I N D E R V R I J !
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RUSTIEK EIKEN KATOEN
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BUD GETIII

RUSTIEK EIKEN KATOEN
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BUD GET

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. Dit is geen maatwerk in tegenstelling tot 
onze reguliere collectie. Alle prijzen zijn gelding tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro`s en incl 21% B.T.W.

Bladdikte rechte rechthoek:  2 + 2 cm opgedikt

Bladvorm:  rond of rechte rechthoek verjongd

Standaardhoogte eettafel:  76cm

Onderstel:  RAL 9004 mat met structuur

rechte rechthoek
verjongd

BUD GETIII

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

180 x 90 x 76 € 1.353  € 1.488
210 x 90 x 76 € 1.470  € 1.617
240 x 90 x 76 € 1.658  € 1.824
260 x 90 x 76 € 1.858  € 2.043

Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

*RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

*RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

*RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

*RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

*RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

*RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

*RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753

RUSTIEK EIKEN HONING RUSTIEK EIKEN HONING
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BUD GETIV
VA N U I T  H E T  M I D D E N .
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RUSTIEK EIKEN BLACK BRUSHED
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RUSTIEK EIKEN HONING

RUSTIEK EIKEN HONING
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RUSTIEK EIKEN BLACK BRUSHED
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BUD GETIV

RUSTIEK EIKEN KATOEN
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BUD GET

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. Dit is geen maatwerk in tegenstelling tot 
onze reguliere collectie. Alle prijzen zijn gelding tot 31 december 2021. Alle prijzen zijn in euro`s en incl 21% B.T.W.

Bladdikte rechte rechthoek:  2 + 2 cm opgedikt

Bladdikte ellips: 3 cm

Bladvorm:  ellips of rechte rechthoek verjongd

Standaardhoogte eettafel:  76cm

Onderstel:  RAL 9004 mat met structuur

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

BUD GETIV BUD GETIV

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

180 x 90 x 76  € 1.896  €  2.086
210 x 90 x 76 € 2.014  €  2.216
240 x 90 x 76 € 2.237  €   2.460
260 x 90 x 76 € 2.436  €   2.680

Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Eettafel rustiek eiken
honing/katoen overige kleuren*

afmeting massief massief

250 x 110 x 76 € 2.678  € 2.946
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, 
overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

*RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

*RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

*RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

*RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

*RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

*RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

*RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753
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PROJECTEN
Seuren tafels is de partner voor architecten en projectinrichters op het gebied van professionele inrichtingen.

Laat u inspireren of inspireer ons. Voor projecten zijn alle standaard maten of maatwerk tot de laatste centimeter mogelijk.

Maatwerk tafel, kantoor Utrecht

Gulliver Spagaat, telecom bedrijf Gouda

General, kantoor Utrecht Maatwerk tafel, zorginstelling Houten

Columbus, project Zwitserland

 104



Maatwerk tafel, fashion head office, Utrecht

Maatwerk tafel, kantoor Utrecht Maatwerk tafel, telecom bedrijf Gouda

Maatwerk tafel, fashion head office, Utrecht
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Ingebouwde electra unit

Maatwerk tafel, fashion head office, Utrecht
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PROJECTEN

80 werkplekken, hoofkantoor zorgverzekeraar Arnhem
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SHOWROOM

S H O W R O O M  E L K E  M A A N D A G  O P  A F S P R A A K  G E O P E N D
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D E  W O O N I N D U S T R I E

S Y M F O N I E L A A N  1 

3 4 3 8  E W  N I E U W E G E I N

N E D E R L A N D

I N F O @ S E U R E N -TA F E L S . N L
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FAQ: Verschil in kleur, structuur en tekening; noesten en haarscheurtjes

Hout is een natuurlijk materiaal. Iedere boom is uniek in kleur, patroon en structuur. Het is normaal dat er verschillen optreden tussen de 

houten delen. Het tafelblad is een natuurlijke weergave van het specifieke hout waarvan de tafel is gemaakt. De tafel bij jou thuis kan dus 

afwijken qua kleur, patroon en structuur van de tafel die je in onze showroom of bij een dealer van Seuren Tafels hebt bekeken.

De massieve tafelbladen van een Seuren Tafels zijn opgebouwd uit aan elkaar verlijmde massieve houtstroken van wisselende breedte. 

Hierdoor blijven de natuurlijke kenmerken van hout, zoals noesten, vergroeiingen en zwarte pitjes, zichtbaar. Verschillen in kleur, tekening en 

structuur geven hout karakter. Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen daar toe bij. Het is een levendig en warm materiaal dat met het 

verstrijken van de jaren mooier wordt. Massief hout is een levendig natuurproduct. Kleurverschillen zijn inherent aan het product.

Voor meer info: http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

FAQ: Onderhoud whitewash en grijswas tafel

Met de wasafwerking ‘wast’ men de tafels grijs of wit in. De matterende werking van de was geeft een prachtig effect. Voor dagelijks 

onderhoud is afnemen met een droge doek voldoende. Indien nodig gebruik je lauw water. Direct contact met water (door bijvoorbeeld glazen 

op tafel te zetten) moet je voorkomen. Gebruik dus bij voorkeur onderzetters. Wil je kringen voorkomen, gebruik dan vierkante glazen.

Lichte krassen, kringen en vlekken kun je wegschuren, in de richting van de houtnerf, met zeer fijn schuurpapier (korrel 180). Whitewash en 

grijswas bevatten erg veel pigment, dat diep in het hout is ingetrokken. Hierdoor blijft de kleur behouden, ook na langdurig schuren.

Mocht het zo zijn dat na verloop van tijd de kleur afneemt, dan kan de tafel opnieuw in de whitewash of grijswas worden gezet. Schuur 

hiervoor de tafel egaal glad met korrel 180. Daarna breng je de whitewash of grijswas met een droge doek aan. Overtollige whitewash of 

grijswas verwijder je met een droge doek. Voor een betere bescherming van uw tafel kun je met een droge doek hardwax aanbrengen. Deze 

hardwax wordt op verzoek meegeleverd. Let op: de wax geeft meer glans en de tafel wordt geler! Codering producten: whitewash 3111; 

grijswas 3151; hardwax 3062. Voor meer informatie over het onderhoud van uw tafel: http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

FAQ: Onderhoud geoliede tafel

Een olieafwerking zorgt ervoor dat de natuurlijke uitstraling van het massieve hout nog beter tot zijn recht komt. De structuur wordt beter 

zichtbaar. Het hout wordt wel iets donkerder. Wij behandelen onze tafels met een hoogwaardige meubelolie. Samengesteld op basis van 

uitsluitend ecologisch verantwoorde grondstoffen, reinigt, verzorgt en beschermt deze olie het hout. Wanneer een nieuwe tafel droog aanvoelt 

behandel je deze regelmatig met olie. Veeg de overgebleven olie van het hout af. Wanneer het tafelblad eenmaal is verzadigd, volstaat een 

behandeling eens per half jaar. De olie beschermt het hout, en zorgt voor een langere levensduur van de tafel. Voor dagelijks onderhoud is 

afnemen met een droge doek voldoende. Indien nodig gebruik je lauw water. Lichte krassen en vlekken kun je wegschuren, in de richting van 

de houtnerf, met zeer fijn schuurpapier (korrel 180). Daarna moet de tafel weer met meubelolie behandeld worden. Mocht het zo zijn dat na 

verloop van tijd de mooie natuurlijke uitstraling van de tafel afneemt, dan kan de tafel opnieuw in de olie worden gezet. Schuur hiervoor de 

tafel egaal glad met korrel 180. Schuren in de richting van de nerf van het hout. Daarna breng je de olie met een droge doek aan. Overtollige 

olie verwijder je met een droge doek. Voor meer informatie over het onderhoud van uw tafel: http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

WHAT THE FAQ’S
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FAQ: Onderhoud gelakte tafel

De meest onderhoudsvriendelijke afwerking is lak. Voor dagelijks onderhoud is afnemen met een droge doek voldoende. Indien nodig gebruik 

je allesreiniger. Na verloop van tijd kan het zijn dat er glimmende strepen in het tafelblad ontstaan. Uw tafelblad is voorzien van een ultra matte 

lak. De strepen die ontstaan zijn gebruikssporen. Doordat de tafel wordt gebruikt schuiven er voorwerpen over uw tafel. Deze voorwerpen 

poetsen deze glimmende strepen in de ultra matte lak. Voor meer informatie over het onderhoud van uw tafel: 

http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

FAQ: Er zitten glimmende plekken in ons tafelblad (spiegels in tafelblad)

Spiegels komen voor op kwartier (radiaal) gezaagde planken. Ze bestaan uit merg- of houtstralen, die in het hout voorkomen. Bij een bepaalde 

lichtinval zien ze er afhankelijk van de richting donkerder of lichter uit dan de omgeving. Ze ontstaan doordat de doorlopende wanden en de 

cellumina van de cellen in de mergstralen loodrecht staan op die van het overige hout. Hout is een natuurproduct. Spiegels zijn inherent aan 

het product. Een voorbeeld van spiegels: Voor meer informatie over het onderhoud van uw tafel: http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

FAQ: Een trekstang onder de tafel hangt los

Boven een bepaalde lengte kan een tafel gaan doorhangen. Om dit doorhangen te voorkomen zijn één of meerdere trekstangen onder uw tafel 

bevestigd. Wanneer deze trekstangen los hangen dienen deze te worden aangedraaid. Dit aandraaien kan worden gedaan met 2 steeksleutels 

17 mm: aan de ene kant van de trekstang de moer vasthouden, terwijl aan de andere kant van de trekstang de moer kan worden aangedraaid. 

De moer kan worden aangedraaid totdat er voldoende spanning op de trekstang staat. Voor meer informatie over het onderhoud van uw tafel: 

http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/

FAQ: onze tafel hangt door

Boven een bepaalde lengte kan een tafel gaan doorhangen. Om dit doorhangen te voorkomen zijn één of meerdere trekstangen onder uw 

tafel bevestigd. Wanneer een tafel doorhangt dienen deze trekstangen te worden aangedraaid. Dit aandraaien kan worden gedaan met 2 

steeksleutels 17 mm: aan de ene kant van de trekstang de moer vasthouden, terwijl aan de andere kant van de trekstang de moer kan worden 

aangedraaid. De moer kan worden aangedraaid totdat het tafelblad niet meer doorhangt. Bij meerdere trekstangen dienen deze één voor één 

geleidelijk te worden aangedraaid. Hiermee wordt bedoeld dat de eerste trekstang een paar slagen dient te worden aangedraaid. Daarna de 

volgende, etc. daarna weer beginnen bij de eerste. Tot het tafelblad niet meer doorhangt. Voor meer informatie over het onderhoud van uw 

tafel: http://www.seuren-tafels.nl/onderhoud/
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Hout is een natuurlijk materiaal. Iedere boom is uniek in kleur, patroon 

en structuur. Het is normaal dat er verschillen optreden tussen de 

houten delen. Het tafelblad is een natuurlijke weergave van het 

specifieke hout waarvan de tafel is gemaakt. De tafel bij jou thuis 

kan dus afwijken qua kleur, patroon en structuur van de tafel die je in 

onze showroom of bij een dealer van Seuren Tafels hebt bekeken.

De massieve tafelbladen van een Seuren tafel zijn opgebouwd uit 

aan elkaar verlijmde massieve houtstroken van wisselende breedte. 

Hierdoor blijven de natuurlijke kenmerken van hout, zoals noesten, 

vergroeiingen en zwarte pitjes, zichtbaar.

Wij leveren onze tafels zowel behandeld als onbehandeld. 

Behandelde tafels zijn afgewerkt met meubelolie, whitewash, grijswas 

of lak. Door invloed van (zon)licht neemt het hout na verloop van 

tijd zijn definitieve kleur aan. Bekijk bij de keuze voor een tafel ook 

de verschillende afwerkingen goed en kies voor de afwerking die bij 

jouw levensstijl past.

VOCHT EN TEMPERATUUR

Net als bij de huid van de mens, is het voor hout essentieel het 

vochtgehalte op peil te houden. Om krimpen van het hout te 

voorkomen, adviseren wij de relatieve vochtigheidsgraad in 

de kamer constant op ongeveer 60% te houden. Massief hout 

is bijzonder gevoelig voor schommelingen in temperatuur en 

luchtvochtigheid. Het hout kan dan gaan werken, waardoor 

kleine kop- en droogscheurtjes kunnen ontstaan. Een constante 

omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn daarom 

essentieel. Zet de tafel bij voorkeur neer op een plek met voldoende 

afstand van een warmtebron.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT – MASSIEF HOUT MET 

OLIEAFWERKING

Een olieafwerking zorgt ervoor dat de natuurlijke uitstraling van het 

massieve hout nog beter tot zijn recht komt. De structuur wordt 

beter zichtbaar. Het hout wordt wel iets donkerder. Wij behandelen 

onze tafels met een hoogwaardige meubelolie. Samengesteld op 

basis van uitsluitend ecologisch verantwoorde grondstoffen, reinigt, 

verzorgt en beschermt deze olie het hout.

Nieuwe tafels behandel je regelmatig met olie. Veeg de overgebleven 

olie van het hout af. Wanneer het tafelblad eenmaal is verzadigd, 

volstaat een behandeling eens per half jaar. De olie beschermt 

het hout, en zorgt voor een langere levensduur van de tafel. Voor 

dagelijks onderhoud is afnemen met een droge doek voldoende. 

Indien nodig gebruik je lauw water. Lichte krassen en vlekken kun je

wegschuren, in de richting van de houtnerf, met zeer fijn 

schuurpapier (korrel 180). Daarna moet de tafel weer met meubelolie 

behandeld worden.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT – MASSIEF HOUT MET WHITEWASH 

OF GRIJSWAS AFWERKING

Met de wasafwerking ‘wast’ men de tafels grijs of wit in. De 

mattererende werking van de was geeft een prachtig effect. Voor 

dagelijks onderhoud is afnemen met een droge doek voldoende. 

Indien nodig gebruik je lauw water. Direct contact met water (door 

bijvoorbeeld glazen op tafel te zetten) moet je voorkomen. Gebruik 

dus bij voorkeur onderzetters. Wil je kringen voorkomen, gebruik dan 

vierkante glazen.

Eventueel kan de tafel eenmaal per jaar volledig gereinigd worden. 

Lichte krassen en vlekken kun je wegschuren, in de richting van 

de houtnerf, met zeer fijn schuurpapier (korrel 180). Daarna breng 

je de whitewash of grijswas met een droge doek aan. Overtollige 

whitewash of grijswas verwijder je met een droge doek.

Voor een betere bescherming van uw tafel kun je met een droge 

doek de hardwax van Osmo aanbrengen. Deze hardwax wordt op 

verzoek meegeleverd. Let op: de wax geeft meer glans en de tafel 

wordt geler!

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT – MASSIEF HOUT MET LAK

De meest onderhoudsvriendelijke afwerking is lak. Voor dagelijks 

onderhoud is afnemen met een droge doek voldoende. Indien nodig 

gebruik je allesreiniger.

IEDERE TAFEL IS UNIEK

MATERIALEN
Hout | Finger joint
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FINGER JOINT
Finger joint is in eiken verkrijgbaar in white wash en olie.

Noten finger joint is alleen verkrijgbaar in olie.

 

Gevingerlast of finger joint hout is een samengesteld verlijmd houtproduct. 

Hierbij is de draad van het hout in alle verlijmde delen gelijkgericht, zodat het in 

dit opzicht te vergelijken is met een natuurlijk massief stuk hout. Gevingerlast 

hout wordt samengesteld uit gezaagde delen die zo veel mogelijk foutvrij zijn. Bij 

het verzagen van een stam met kwasten en/of andere fouten kunnen er relatief 

foutvrije delen geproduceerd worden door stelselmatig zo veel mogelijk het 

hout met kwasten en/of andere fouten eruit te zagen en als afval af te voeren. 

Dit resulteert in korte delen die tot grote, nagenoeg foutvrije planken verlijmd 

worden; dit verhoogt de efficiëntie van het houtgebruik.
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STALEN HOUT

www.seuren-tafels.nl

NOTEN OLIE

• bestand tegen vlekken bij goed 
 onderhoud
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN SNEEUW

• ultra mat gelakt mw 333
•  goed bestand tegen vlekken
•  massief hout
•  kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

NOTEN LAK

• ultra mat gelakt mw 282
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

NOTEN SNEEUW

• ultra mat gelakt mw 333
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN OLIE

• bestand tegen vlekken bij goed 
 onderhoud
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN KATOEN

• ultra mat gelakt mw 330
•  goed bestand tegen vlekken
•  massief hout
•  kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product
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www.seuren-tafels.nl

GESTOOMD 
EIKEN COGNAC
• ultra mat gelakt mw 040
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie;
  kleurverschillen zijn inherent aan het 

product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN MIST

• ultra mat gelakt mw 851
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN HONING

• ultra mat gelakt mw 282
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN “ZEEUWS NOTEN”
GEKLEURD
• ultra mat gelakt mw 768
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
•   kleurstaal dient ter indicatie; 

kleurverschillen zijn inherent 
aan het product

www.seuren-tafels.nl

EIKEN CHOC

• ultra mat gelakt mw 955
• goed bestand tegen vlekken
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie;
  kleurverschillen zijn inherent aan het 

product

www.seuren-tafels.nl 

EIKEN BLACK BRUSHED

•
•
•
•
•

 geborsteld
ultra mat gelakt mw 753
goed bstand tegen vlekken
massief hout
kleurstaal dient ter indicatie;
kleurverschillen zijn inherent aan het
product
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STALEN FINGER JOINT

EIKEN OLIE FINGER JOINT

• bestand tegen vlekken bij goed 
 onderhoud
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

EIKEN WHITEWASH
FINGER JOINT
• vlekgevoelig
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product

NOTEN OLIE FINGER JOINT

• bestand tegen vlekken bij goed 
 onderhoud
• massief hout
• kleurstaal dient ter indicatie; 
 kleurverschillen zijn inherent aan het 
 product
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STALEN FENIX

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0718 Grigio Londra

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0719 Beige Luxor

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0029 Bianco

www.seuren-tafels.nl

FENIX

• 0725 Grigio Efeso

 

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0716 Rosa Colorado

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0751 Rosso Jaipur

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0720 Nero

www.seuren-tafels.nl 

FENIX

• 0750 Verde Comodoro

Dit zijn onze geselecteerde Fenix kleuren.

Op aanvraag zijn andere kleuren uit de FENIX NTM collectie mogelijk.
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Familie:
Fagaceae.

Andere namen:

Belgisch, Duits, Frans, inlands, Pools, Roemeens, 

Slavonisch, Spessart eiken, afhankelijk van de 

herkomst (Nederland), chne (Frankrijk), Eiche 

(Duitsland), oak (Groot-Brittannië).

Groeigebied:
Europa en Klein-Azië.

Boombeschrijving:
Hoogte 18-30 m, maximaal 45 m. De rechte 

takvrije stam is maximaal 15 m lang en h eeft een 

diameter van 1,2-1,8 m. De eikenboom kan een 

hoge leeftijd (400 jaar) bereiken.

Houtbeschrijving:
Eiken kernhout heeft een geelbruine tot 

donkerbruine kleur en steekt duidelijk af tegen 

het 2550 mm brede bleekbruine spint. Kwartiers 

gezaagd hout vertoont karakteristieke glanzende 

‘spiegels’, veroorzaakt door de brede stralen. Het 

hout is ringporig waardoor op het dosse vlak een 

vlamtekening ontstaat.

Bijzonderheden:
Nat hout is corrosief in contact met ijzer. 

Blauwzwarte verkleuringen zijn het gevolg van 

de reactie tussen ijzer en het looizuur (tannine) 

in het hout. Eiken in contact met cement of 

beton zal het uitharden hiervan vertragen.

Toepassingen:
Meubelen, geveltimmerwerk, scheepshuiden, 

vloeren, traptreden, trapleuningen, 

constructiehout, vaten (in Noord-Amerika 

speciaal voor whiskeyvaten), speelgoed, tafels 

en verder voor alle normale toepassingen zoals 

bij Europees eiken.

Familie:
Juglandaceae.

Andere namen:
1. Europees noten, Duits, Frans, inlands, Italiaans, 

Kaukasisch, Iraans, Slavonisch, Turks, enzovoort. 

Afhankelijk van de herkomst van het hout, 

Walnuss (Duits-land), noyer (Frankrijk), walnut 

(Groot-Brittannië) 

2. Amerikaans noten, black walnut.

Groeigebied:
1. Europa en Azië.

2. Oosten van Noord-Amerika.

Boombeschrijving:
1. Hoogte 15-30 m, takvrije stam zelden langer 

dan 6 m, diameter maximaal 1,5 m, gemiddeld 

0,5 - 0,9 m. 

2. Tot 45 m hoog, gemiddeld 30 m, rechte 

takvrije stam gemiddeld 15-18 m lang, diameter 

1,2-1,8 m.

Houtbeschrijving:
De kleur van Europees noten is licht grijsachtig 

bruin tot warm donkerbruin, al of niet 

voorzien van een fraaie zwartachtige tekening. 

Amerikaans noten is warm donkerbruin, de 

kleurverschillen zijn minder groot dan bij 

Europees noten. Het spint is witachtig.

Bijzonderheden:
Blauwzwarte verkleuringen ontstaan als noten 

onder vochtige omstandigheden met ijzer in 

contact komt. In sommige landen wordt het door 

versneld drogen donkerder geworden spint met 

het kernhout samen verwerkt. Het spint wordt 

echter zeer gemakkelijk door insecten aangetast.

EIKEN NOTEN

EIGENSCHAPPEN

Een tafelblad van Fenix bestaat uit een zeer 

harde kunststof toplaag met nano technologie 

en een kern van mdf of multiplex. Door deze 

nano technologie is het oppervlak zeer mat, 

voelt zijdezacht aan en is niet gevoelig voor 

vette vingers.

Fenix is heel makkelijk schoon te maken met 

een wondersponsje (Kruidvat). Door de nano 

technologie kunnen zelfs kleine krasjes worden 

weggepoetst. Voorkom dat er zeepresten op het 

blad achterblijven na het schoonmaken. Juist 

hierdoor ontstaan vlekken op het blad.

FENIX

Hout | Fenix

Kunnen wij u 

ergens mee helpen? 

U heeft ons direct aan 

de lijn op 0181 610 635, 

of mail ons op 

info@seuren-tafels.nl
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Nederlands

SEUREN TAFELS B.V.
Spuikade 13

3211 BG Geervliet

Nederland

t. +31(0)181610635

e. info@seuren-tafels.nl

SHOWROOM
De Woonindustrie

Symfonielaan 1 

3438 EW Nieuwegein

Nederland

www.seuren-tafels.nl 
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