
AFWERKING BLAD

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

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 13 mm
SAMENSTELLING KERAMIEK 1 3 mm keramiek + 10 mm glas
SAMENSTELLING KERAMIEK 2 5 mm keramiek + 8 mm glas
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 77 cm | onderzijde blad 69 cm
FRAME aluminium | standaard zwart

K Y O N O

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

De slanke poten van eettafel Kyono vestigen de aandacht volledig op het flinterdunne keramieken blad. Even denk 
je dat het blad zweeft, maar het belandt daarna weer gauw met vier poten op de grond. De ranke lijnen geven deze 
tafel überhaupt een zeer ruimtelijk gevoel mee. Design detail: de afgeronde hoeken.

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



K Y O N O

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

afmetingen keramiek 1

160 x 90 cm 2099

180 x 90 cm 2145

200 x 90 cm 2199

220 x 90 cm 2365

240 x 90 cm 2449

260 x 90 cm 2565

afmetingen keramiek 1

160 x 100 cm 2155

180 x 100 cm 2189

200 x 100 cm 2235

220 x 100 cm 2415

240 x 100 cm 2525

260 x 100 cm 2715

afmetingen keramiek 2

160 x 90 cm 2189

180 x 90 cm 2199

200 x 90 cm 2255

220 x 90 cm 2385

240 x 90 cm 2485

260 x 90 cm 2739

afmetingen keramiek 2

160 x 100 cm 2220

180 x 100 cm 2245

200 x 100 cm 2290

220 x 100 cm 2485

240 x 100 cm 2565

260 x 100 cm 2785

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


