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Uitvoering
Uitvoering A:  naturel eiken olie, gezeept eiken, gerookt eiken olie. 
Uitvoering B:  aged, ash grey, coal black en white wash eiken gebeitst  
  gelakt. Skylt soap look eiken gelakt. 
Uitvoering C:  naturel massief Amerikaans noten olie. 

LET OP; de afwerkingen gerookt eiken en aged eiken zijn alleen mogelijk bij 
Premimium eiken. 

Tafelblad:        
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt 
met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk proces d.m.v. ammonia, 
waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte 
uitvoeringen eiken worden eerst gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt 
met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen 
wordt aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”.
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met 
transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan uitvoering B.

Premium Eiken: relatief kleine en weinig knoesten, voor een strak design. 
Bold eiken: relatief grotere en meer knoesten, voor een stoerdere uitstraling. 

Geborsteld: 
Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 15%. Noesten 
worden opgevuld met een 2 compartimenten hars. Het proces van het 
borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.

Onderstel:
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard 
afgewerkt met een donker grijzepoedercoating.Andere RAL kleuren zijn op 
verzoek mogelijk tegen een meerprijs van €395,- adviesverkoop incl. btw. 
De positie van het frame is naar eigen wens te plaatsen.

Maatwerk:
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Svp prijs aanhouden van de maat 
erboven plus 10% meerprijs.

Bijvoorbeeld: Gewenste maat 220 x 80 x 75 cm. Neem de prijs van de maat 220 
x 90 x 75cm plus 10% meerprijs. Of bijvoorbeeld: 230 x 110 x 75cm. Neem de prijs 
van de maat 240 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs.

Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. 
Neem hiervoor contact met ons op. 
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