
AFWERKING BLAD

EIKENHOUT GELAKT
antraciet
groove
leem
tabacco
whitewash

diameter eikenhout notenhout

110 cm 1515 1925

120 cm 1595 1955

130 cm 1645 2035

140 cm 1725 2079

150 cm 1760 2125

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 40 mm
SAMENSTELLING massief eiken panelen 40 mm | massief met facet rand
AFWERKING BLAD geolied of gelakt | borstelen mogelijk, meerprijs 99 EUR
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 76 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 285 EUR

EIKENHOUT GEOLIED 
blanke olie

G I R O  H O U T

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Met model Giro is de cirkel rond. Juist bij deze eettafel staan de vormen in dienst van de functie. Een ronde voet 
biedt houvast aan een rond houten blad, via een rechte (ronde) kolom. Niet statisch of zwaar, want de facet rand 
aan het eikenhouten blad biedt de tafel precies de luchtigheid die hij nodig heeft.

NOTENHOUT GEOLIED 
blanke lak

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. 
© DYYK 2023



diameter K1 K2

110 cm 1795 1795

120 cm 1835 1835

130 cm 1895 1895

140 cm 1945 1945

150 cm 2055 2055

AFWERKING BLAD

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

  

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 13 mm
SAMENSTELLING KERAMIEK 1 5 mm keramiek + 8 mm glas
SAMENSTELLING KERAMIEK 2 5 mm keramiek + 8 mm glas
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 76 cm | onderzijde blad 74 cm
FRAME gelast staal | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 285 EUR

G I R O  K E R A M I E K

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Model Giro krijgt met een keramieken blad een andere look. Ook hier komt de zwarte, rechte kolom goed tot zijn 
recht. De poot geeft ruimte aan een ieder die aanschuift aan deze eetkamertafel. Een simplistisch model tafel dat
door de eigenschappen van het keramiek een musthave wordt. 

KERAMIEK 2
caravage
diamond cream
marquinia nero
noir desire
pietra grey
   
  

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. 
© DYYK 2023


