
afmetingen hout

90 x 62 x 31 cm 549

105 x 73 x 35 cm 649

AFWERKING BLAD

EIKENHOUT GEOLIED
blanke olie  

 

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 12 mm 
SAMENSTELLING massief eiken panelen 22 mm | massief met facet rand
AFWERKING  geolied of gelakt
FRAME  gelast staal | standaard zwart 

EIKENHOUT GELAKT
antraciet
groove
leem
tabacco
whitewash
 

P E P P  H O U T

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Model Pepp met een houten blad brengt je woonkamer in beweging. Ieder blad heeft een unieke afwerking en 
uitstraling. De organische vorm van het blad past goed bij de rechte hoeken van een hoekbank. Pepp is speels, 
soepel en stijlvol. Het zwarte frame biedt precies de houvast die het krachtige blad nodig heeft.

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.. 
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.
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afmetingen K1

90 x 62 x 31 cm 549

105 x 73 x 35 cm 695

afmetingen K2

90 x 62 x 31 cm 649

105 x 73 x 35 cm 735

AFWERKING BLAD

KERAMIEK 1
antracite collo
bianco saluto
calce nero
grigio collo
savoia perla

SAMENSTELLING & KWALITEIT

KERAMIEK 2
caravage
diamond cream
marquinia nero
noir desire
pietra grey

BLAD dikte blad 10 mm
SAMENSTELLING KERAMIEK 1 3 mm keramiek + 7 mm glas
SAMENSTELLING KERAMIEK 2 5 mm keramiek + 5 mm glas
FRAME gelast staal | standaard zwart 

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

P E P P  K E R A M I E K

Model Pepp zorgt voor een modieuze twist in je interieur. De nerven van het keramiekenblad zorgen voor een 
unieke variatie. Pepp is speels, soepel en stijlvol. De drie gebogen lijnen van het zwarte frame vormen een geducht 
onderstel voor het krachtige blad. Elegant, maar zeker niet stijf – een oppeppend meubel.

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Keramiek is een product vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. Ieder blad heeft zijn eigen 'afwijkingen' die het blad uniek 
maken. Voorbeelden hiervan zijn: kleurverschillen, pigmentvlekken, oneffenheden, puntjes op het blad of verschil in glans. 
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https://www.dyyk.nl/stalen-keramiek/

