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Met trots introduceren wij een 
collectie stoere en robuuste 

boomstam eetkamertafels.

Alle eetkamertafels worden volledig 
met de hand gemaakt van massief 
Acaciahout. De hardhouten bladen 
uit de Live Edge collectie hebben 
de natuurlijke vormgeving van de 
boom behouden wat zorgt voor 
een schitterende landelijke en 
stoere uitstraling. Hierdoor is elke 
eetkamertafel uniek en haal je een zeer 
exclusief meubel in huis. Elk hardhouten 
tafelblad is tot wel vijf centimeter dik en 
geheel massief.

De Live Edge collectie biedt een keuze 
uit diverse soorten onderstellen (X en U) 
in zwart, wit of raw metal.
Bij de Live Edge robuuste eetkamertafel 
is montage van het onderstel mogelijk 
op 3 plaatsen onder het blad. Je 
bepaalt dus zelf de ideale afstand 
tussen de poten.

Bij de productie van onze tafels houden 
wij rekening met mens en milieu. Alle 
tafels hebben een keurmerk. Dit houdt 
in dat al ons tropisch hardhout van 
duurzaam beheerde bossen afkomstig 
is. Door slimme import nu voor de 
laagste prijs van Nederland. Duurzaam 
voor een eerlijke prijs.

Live Edge

€ 999,-  € 595,-
Boomstamtafel vanaf:

De beste prijs en ook
nog duurzaam

Boomstamtafel

Duurzame materialen

Al ons tropisch hardhout is 
afkomstig van duurzaam 
beheerde bossen en voorzien 
van het Vriksh keurmerk.

Prijzen en afmetingen

Eetkamertafel
240x100cm

Eetkamertafel
200x100cm

Salontafel
130x70cm

Hoektafel
60x60cm

Eetkamertafel (HH0401)

€ 999,-  € 595,-

Salontafel (HH0403)

€ 499,-  € 295,-

Eetkamertafel (HH0402)

€ 1199,-  € 695,-

Hoektafel (HH0404)

€ 299,-  € 179,-
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Onderstellen
Live Edge

X-leg Large

Eetkamertafel
(HH0608)

Salontafel
(HH0707)

Hoektafel
(HH0807)

Black
Eetkamertafel
(HH0609)

Salontafel
(HH0708)

Hoektafel
(HH0808)

White
Eetkamertafel
(HH0610)

Salontafel
(HH0709)

Hoektafel
(HH0809)

Raw Metal

X-leg Small

Eetkamertafel
(HH0601)

Salontafel
(HH0701)

Hoektafel
(HH0801)

Black
Eetkamertafel
(HH0603)

Salontafel
(HH0703)

Hoektafel
(HH0803)

White
Eetkamertafel
(HH0605)

Salontafel
(HH0705)

Hoektafel
(HH0805)

Raw Metal

U-leg Small

Eetkamertafel
(HH0602)

Salontafel
(HH0702)

Hoektafel
(HH0802)

Black
Eetkamertafel
(HH0604)

Salontafel
(HH0704)

Hoektafel
(HH0804)

White
Eetkamertafel
(HH0606)

Salontafel
(HH0706)

Hoektafel
(HH0806)

Raw Metal

De tafels uit de Urbansofa tafelcollecties 

bieden een uitgebreide keus aan 

onderstellen.

Voor de Live Edge serie is er de keus uit 3 

type onderstellen in 3 eigentijdse kleuren. 

Hiermee maak je jouw tafel helemaal 

passend bij je landelijke of stoere 

inrichting.

Bij de eetkamertafels is de montage 

mogelijk op 3 plaatsen onder het blad. 

Hiermee bepaal je zelf de ideale afstand 

tussen de poten.

Een onderstel naar keuze zit bij de prijs 

inbegrepen. Je betaalt hier dus niet extra 

voor.

Onderstel naar keuze


