
Zet- en drukfouten 
voorbehouden 

Prijslijst per 15 jun. 2022

SAMENSTELLING & KWALITEIT

EETKAMERTAFEL GIRO

Meer zien van dit product? 
Scan de QR-code

DIAMETER

110 cm

120 cm

EIKENHOUT

1515

1595

NOTENHOUT

1925

1955

130 cm

140 cm

1645

1725

2035

2079

150 cm 1760 2125

massief eiken panelen 22 mm 

dikte blad 40 mm 

opgedikt - met facet rand

geolied of gelakt

borstelen mogelijk, meerprijs €99 

bovenzijde blad 76 cm

onderzijde blad 72 cm

gelast staal - standaard zwart of wit

overige RAL kleuren mogelijk, meerprijs €285

BLAD

AFWERKING BLAD

TAFELHOOGTE

FRAME

EIKENHOUT GEOLIED 

blanke olie 

EIKENHOUT GELAKT 

antraciet  

groove   

leem  

tabacco  

white wash 

NOTENHOUT GELAKT

blanke lak

AFWERKING BLAD

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW.
Hout is een natuurlijk product. Ieder blad heeft zijn eigen ‘afwijkingen’ die het blad uniek maken. 
Voorbeelden hiervan zijn: nerven, knoesten, kleurverschillen, houtscheurtjes en verschil in structuur. 
© DYYK 2022



Zet- en drukfouten 
voorbehouden 

Prijslijst per 15 jun. 2022

SAMENSTELLING & KWALITEIT

EETKAMERTAFEL GIRO (2)

Meer zien van dit product? 
Scan de QR-code

DIAMETER

110 cm

120 cm

K1

1795

1835

K2

130 cm

140 cm

1895

1945

150 cm 2055

dikte blad 13 mm, samenstelling: 

keramiek 1: 5 mm keramiek + 8 mm glas 

keramiek 2: 5 mm keramiek + 8 mm glas 

bovenzijde blad 76 cm

onderzijde blad 74 cm

gelast staal - standaard zwart of wit

overige RAL kleuren mogelijk, meerprijs €285

BLAD

TAFELHOOGTE

FRAME

AFWERKING BLAD

1795

1835

1895

1945

2055

KERAMIEK 1 (K1) 

antracite collo 

bianco saluto 

calce nero 

grigio collo 

savoia perla 

KERAMIEK 2 (K2) 

caravage

diamond cream 

marquinia nero 

noir desire 

pietra grey 

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW.
Hout is een natuurlijk product. Ieder blad heeft zijn eigen ‘afwijkingen’ die het blad uniek maken. 
Voorbeelden hiervan zijn: nerven, knoesten, kleurverschillen, houtscheurtjes en verschil in structuur. 
© DYYK 2022


