
Romy
Eettafel ovaal

Romy

De Romy eetkamertafel is ovaal van 
vorm. Een ovale vorm heeft als groot 
voordeel dat het niet alleen gezellig 
tafelt maar ook de ruimte het best 
benut. Daarnaast geeft een ovale tafel 
een sfeervolle en rijke uitstraling aan het 
interieur. Onze Romy eettafel is gemaakt 
van volledig massief hardhout en is dus 
niet “opgedikt”. Naar keuze leverbaar in 
verschillende maten en met een zwart  
of pure steel spinpoot onderstel.

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Bladen incl. onderstel Zwart of Pure steel

RustiekIntens

Grey wash Black

Care & Color 200ml

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten     Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

Romy eettafel ovaal
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

1199,-  795,-1199,-  795,-

Waarom is massief zo belangrijk?

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. 

Scherp geprijsd & toch duurzaam

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.
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Eetkamertafel

Het tafelblad is geheel massief en tot wel 5cm dik!

  Opties 
Care & Color 200ml.

Intens, Rustiek, 
Grey wash of Black: € 16,95 p.s.

PRO Care 200ml.: € 16,95 p.s.

  PRO Care
Geef je houten tafel een 
optimale bescherming 
met UrbanSofa PRO Care!

  Blad 200 cm Blad 240 cm 
  code meerprijs code meerprijs 

Metal Spider Zwart  HH0641  HH0641  
 Pure steel HH0642  HH0642
 Chrome HH0643 + € 75 HH0643 + € 75


