PRIJSLIJST STANDAARD PRODUKTEN
Eigenschappen
1/ Rustieke eik, geselecteerd op tekening en noesten
2/ Alle tabletten zijn voorzien van een onzichtbare coating, bestand tegen koffie, vet, wijn ed…
3/ Standaard frame is zwart gepoedercoat

ral-kleur kan naar keuze

4/ De vermelde produkten zijn standaard maten, hiervan kan afgeweken worden op vraag
21% btw inclu.

Standaard bloktafel

200x90

rustiek eiken blad 25mm

staal 30x30mm

€ 950.00

220x90

€ 1.050.00

240x90

€ 1.150.00

260x90

€ 1.250.00

Bureel/werk

200x90

tafel

rustiek eiken blad 25mm met boomstamkant

220x90

(1 zijde)

staal 30x30mm

€ 950.00
€ 1.050.00

240x90

€ 1.150.00

260x90

€ 1.250.00

Boomstamtafel

Brede poten

200x100

U poten afgelijnd

Rustiek eiken boomstamblad 40-50mm dikte

€ 1.125.00

220x100
240x100

€ 1.235.00
-u poten afgelijnd

€ 1.350.00

260x100

-u poten onderin

€ 1.465.00

280x100

-brede poten onderin

€ 1.575.00

300x100

Onderstel :

€ 1.665.00

Salontafel

Kubus

Blok

U frame

blad oppervlakte
tot 0.5m2

Rustiek eiken blad 20mm

frame naar keuze

van 0.51 tot 1m2

€ 270.00
€ 330.00

Console

Kruis

Dubbel

blad oppervlakte
tot 0.5 m2

Rustiek eiken blad 20mm

frame naar keuze

€ 290.00

van 0.51 tot 1m2

€ 350.00

1.01m2 tot 1.5m2

€ 420.00

Ronde Tafel

Diam
Rustiek eiken boomstamblad 40mm dikte

120cms

4 pers

140cms

6 pers

160 cms

8 pers

€ 1.360.00

180cms

10 pers

€ 1.530.00

onderstel naar keuze

€ 850.00
€ 1.190.00

Staal gegalvaniseerd en gepoedercoat

Tuintafel

u poten afgelijnd
u poten onderin
brede poten onderin

200x100

Rustiek eiken blad met boomstamrand

40-50mm dikte

300x100

€ 1.165.00
€ 1.750.00

Horecatafel

60x60

Rustiek eiken blad 40mm met boomstamrand

inclusief onderstel

€ 240.00

70x70

€ 280.00

80x80

€ 320.00

Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw, ex works.
Goederen kunnen afgehaald of geleverd worden door onze diensten, verzendkosten
in België zijn € 50 per levering op afspraak, bij tafels dient hulp aanwezig te zijn bij
levering.
De koper heeft een bedenktijd van 14 dagen, goederen dienen in nieuwstaat aan de
verkoper terug

bezorgd te worden.

Onze facturen zijn contant te betalen.

