Robin

Ronde eettafel
Robin

Robin ronde tafel

Persoonlijk voor jou gemaakt
1049,-

Niets is zo gezellig als eten aan
een ronde tafel. Onze Robin tafels
zijn daarom razend populair. De tafels
worden volledig met de hand gemaakt
van massief Acaciahout. De hardhouten
bladen uit de Robin collectie hebben
daardoor een schitterende, rijke
uitstraling. Elke eetkamertafel is uniek,
je haalt dus een zeer exclusief meubel
in huis. De bladen zijn geheel massief
en tot wel vijf centimeter dik.

695,-

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

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.

Opties
Care & Color 200ml.
Intens: € 16,95 p.s.
Rustiek: € 16,95 p.s.
Grey wash: € 16,95 p.s.
Black: € 16,95 p.s.
PRO Care 200ml.: € 16,95 p.s.

Bladen incl. onderstel

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.

Salontafel
ø 90 cm

569,-

Eetkamertafel
ø 150 cm

Eetkamertafel
ø 120 cm

379,-

1049,-

695,-

1199,-

795,-

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Salontafel
		

code

meerprijs

Metal Spider Zwart
Wit
Raw Metal
Pure Steel
Chrome

RT2130		
----------		
----------		
RT2131		
RT2132 + € 30

Kloosterpoot Onbehandeld

----------		

Eettafel 120 cm

Eettafel 150 cm

code

code

meerprijs

RT2101		
RT2102		
RT2103		
RT2107		
RT2109 + € 75

RT2104
RT2105
RT2106
RT2108
RT2110

+ € 75

RT2201		

RT2202

meerprijs

Robin salontafel
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