Monaco

Frame tafel

Monaco

Monaco

Eettafel 719,- 449,Salontafel 419,- 279,Hoektafel 249,- 159,Sidetable 349,- 229,TV dressoir 329,- 219,-

Persoonlijk voor jou gemaakt

De Monaco tafelserie is een echte
allemansvriend en past in ieder interieur.
De Monaco serie is niet voor niets een
topper in onze collectie. Stoer staal
gecombineerd met massief hardhout
maken de tafels oerdegelijk en geven
de serie een robuuste uitstraling.
Door het slimme formaat van het stalen
frame passen er altijd voldoende stoelen
onder de eetkamertafel en geeft het
jouw interieur een open uitstraling.

Massief hardhout met stalen frame

Waarom is massief zo belangrijk?

Black

719,- 449,-

100 cm

220 cm

100 cm

Eetkamertafel

200 cm

749,- 495,-

Salontafel

60 cm

130 cm

249,- 159,-

1049,- 695,-

Sidetable

Sidetable

130 cm

160 cm

349,- 229,-

419,- 279,-

TV dressoir

TV dressoir

130 cm

160 cm

329,- 219,-

389,- 259,-

70 cm

Hoektafel
60 cm

100 cm

240 cm

419,- 279,-

Sidetable
45 cm

Eetkamertafel

899,- 595,-

190 cm

479,- 329,-

TV dressoir
45 cm

Grey wash

Rustiek

Eetkamertafel

180 cm

45 cm

Transparant

Eetkamertafel

45 cm

Care & Color olie 400ml

Bladen incl. onderstel
90 cm

De bladen zijn gemaakt van massief
Acaciahout. Bij de productie houden wij
rekening met mens en milieu. Alle tafels
zijn daarom voorzien van een keurmerk.
Dit houdt in dat al ons tropisch hardhout
van duurzaam beheerde bossen
afkomstig is. Door onze efficiënte
productie en slimme import in eigen
beheer betaal je altijd de scherpste prijs.

Care & Color olie 400ml.
Transparant, Rustiek,
Grey wash of Black: € 22,50 p.s.

45 cm

Scherp geprijsd & toch duurzaam

Media tray
Media tray zwart: € 49,- p.s.

45 cm

Opgedikte tafelbladen zijn van een
mindere kwaliteit dan massieve bladen.
Bij een opgedikt blad wordt er op de
zijkanten een rand onder het blad
gemaakt waardoor het blad dikker
lijkt. Een opgedikt blad is duidelijk te
herkennen aan de lijn die zichtbaar is
aan de zijkant van de tafel en het dikte
verschil onder het blad. Omdat hout
werkt is de kans groot dat de rand onder
het blad iets zal gaan uitsteken.

Opties

190 cm

449,- 299,-

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
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