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Nieuw eiken tafelbladen
Te bestellen met rechte kanten of met boomkant. Afwerking: gestopt en geschuurd.

Nieuw eiken - recht & met boomkant
Afmeting in mm

40 mm
40 mm rond / ovaal

Prĳs per stuk

Type

330 x 1000 mm

Traptrede

NEW

Bij maatwerk van rechte bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 10%
Bij maatwerk van boomkant bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 20%

700 x 700 mm

Horecatafel

800 x 800 mm

Horecatafel

Wilt u een langere tafel dan de afmetingen in de tabel? Dan is 350 en 400 cm eventueel
leverbaar op aanvraag.

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel

1400 x 700 mm

Salontafel

We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2.

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 900 mm

Smalle eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

Nieuw! Traptreden van nieuw eiken, andere afmetingen op bestelling.

2800 x 1000 mm

Eettafel

3000 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 350 mm

Eetbankje

2400 x 350 mm

Eetbankje

2000 x 350 mm

Eetbankje

1600 x 350 mm

Eetbankje

Rechte kant

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

Boomkant

Verjongde kant
+ ...... per m2

4

Rond en Ovaal is alleen in onderstaande maten leverbaar, maatwerk op aanvraag.
Nieuw eiken - Rond
Afmeting in mm

Prijs per stuk

400 mm diameter
500 mm diameter
600 mm diameter
800 mm diameter
1000 mm diameter
1200 mm diameter
1300 mm diameter
1400 mm diameter
1500 mm diameter
1600 mm diameter
1800 mm diameter

Nieuw eiken - Ovaal
Afmeting in mm

Prijs per stuk

1300 x 700 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Oud eiken tafelbladen
Onze oud eiken tafelbladen hebben een prachtige rustieke uitstraling, en geven karakter aan
elk interieur. Deze tafelbladen zijn te bestellen met rechte kanten of met boomkant.
50 mm

Onze oud eiken tafelbladen zijn standaard 50 mm dik, maar zijn eventueel ook op
aanvraag te bestellen in 40 of 60 mm dikte.
40 mm

50 mm rond / ovaal

40 mm rond / ovaal

Bij maatwerk van rechte bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 10%
Bij maatwerk van boomkant bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 20%
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

60 mm
60 mm rond / ovaal
Afwerking: Deze tafelbladen zijn standaard mooi geschuurd.
We kunnen eventueel ook de grote naden en knoesten voor u opvullen voor ...... per m2.

We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2.
Nieuw! Traptreden van oud eiken, andere afmetingen op bestelling.

Oud eiken 50 mm - recht & met boomkant
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

330 x 1000 mm

Traptrede

700 x 700 mm

Horecatafel

800 x 800 mm

Horecatafel

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel *

1400 x 700 mm

Salontafel *

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel *

3000 x 1000 mm

Eettafel

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

NEW
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Oud eiken 50 mm - Rond *
Prĳs per stuk

Afmeting in mm
400 mm diameter
500 mm diameter
600 mm diameter
800 mm diameter
1000 mm diameter
1200 mm diameter
1300 mm diameter
1400 mm diameter
1500 mm diameter
1600 mm diameter
1800 mm diameter

Oud eiken 50 mm - Ovaal *
Prĳs per stuk

Afmeting in mm
1300 x 700 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm
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Ruig eiken tafelbladen
Onze ruig eiken tafelbladen zijn gemaakt van de buitenkant van oude balken . Deze balken
komen uit oude boerderijen, schuren of fabrieken. In de loop van de tijd heeft de balk een
mooie ruige uitstraling gekregen, wij zagen de buitenkant van deze balken af en maken hier
deze robuuste tafelbladen van.
50 mm

Onze oud eiken tafelbladen zijn standaard 50 mm dik, maar zijn eventueel ook op
aanvraag te bestellen in 40 of 60 mm dikte.
40 mm
40 mm rond / ovaal

50 mm rond / ovaal
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

60 mm
60 mm rond / ovaal

Ruig eiken 50 mm
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

700 x 700 mm

Horecatafel *

800 x 800 mm

Horecatafel *

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel *

1400 x 700 mm

Salontafel *

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel *

3000 x 1000 mm

Eettafel

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Rond en Ovaal hebben wij niet standaard op voorraad. Deze bladen zijn alleen op
bestelling leverbaar, maatwerk op aanvraag.
Ruig eiken 50 mm - Rond *
et

Prĳs per stuk

400 mm diameter
500 mm diameter
600 mm diameter
800 mm diameter
1000 mm diameter
1200 mm diameter
1300 mm diameter
1400 mm diameter
1500 mm diameter
1600 mm diameter
1800 mm diameter

Ruig eiken 50 mm - Ovaal *
et

Prĳs per stuk

1300 x 700 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Geborsteld eiken tafelbladen
De geborstelde bladen hebben een rustieke uitstraling, de knoesten en scheuren zijn open.
Het blad is geborsteld waardoor het hout een doorleefde uitstraling heeft.
Deze tafelbladen worden veel verkocht aan klanten die een nieuw eiken tafel te netjes
vinden, en een oud eiken tafel te ruig.
50 mm
Bij maatwerk van rechte bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 10%
Bij maatwerk van boomkant bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 20%
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

Geborsteld eiken
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

1300 x 700 mm

Salontafel *

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel *

3000 x 1000 mm

Eettafel

10

Nieuw eiken tafelbladen uit 3 delen
Dit tafelblad is uniek omdat het uit 3 brede delen nieuw eikenhout bestaat.
De zijkanten hebben een prachtige boomkant, en de planken zijn onderscheiden door een
V-groef, wat de tafel meer karakter geeft. Als afwerking is het tafelblad geborsteld.
40 mm
Deze tafelbladen bieden wij enkel in onderstaande standaard afmetingen aan. Het is eventueel
ook mogelijk om het tafelblad zonder boomkant te bestellen, dan word het blad 5cm smaller.
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

Nieuw eiken 3 delen
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

1200 x 800 mm

Salontafel

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel

3000 x 1000 mm

Eettafel

We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2.

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Tafelbladen van oude spoorbielzen
Te bestellen met rechte kanten of natuurlijke buitenkant.
Afwerking: Geschuurd, op aanvraag kunnen wij de ronde gaten opvullen.
De oude spoorbielsplanken zijn standaard 250 cm lang, de bladen worden altijd standaard op
deze lengte verlijmd. We kunnen de bladen voor u inkorten, maar de prijs blijft gelijk.
Het blad word verlijmd uit 4 planken en zal ongeveer 90/95 cm breed zijn en 45 mm dik.
Tafels langer dan 250 cm worden in wildverband verlijmd.

Een oude spoorbiels word in
3 planken gezaagd. Dit tafelblad is
van de bovenste planken gemaakt.
Dit is de meest robuuste plank van
de spoorbiels. De vlakken van waar
het spoor aan de biels is bevestigd
geweest zijn nog zichtbaar. De gaten
van de bouten kunnen open blijven
of opgevuld worden.

We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2
We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2
Deze tafelbladen worden bij ons op bestelling gemaakt, de levertijd is 3-4 weken.
Spoorbiels - recht
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

700 x 700 mm

Horecatafel

800 x 800 mm

Horecatafel

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel

1250 x 700 mm

Salontafel

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 950 mm

Eettafel

2200 x 950 mm

Eettafel

2400 x 950 mm

Eettafel

2500 x 950 mm

Eettafel

2800 x 950 mm

Eettafel

3000 x 950 mm

Eettafel

>3000 mm

Vergadertafel

1600 / 2500
x 350 mm

Eetbankje

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

Een oude spoorbiels word in
3 planken gezaagd. Dit tafelblad is
van de middelste planken gemaakt.
Dit is de meest gladde plank van
de spoorbiels. De gaten van de
bouten die in het hout zijn geslagen
om het spoor aan de biels te
bevestigen zijn nog zichtbaar. Deze
kunnen open blijven of opgevuld
worden.

Een oude spoorbiels word in
3 planken gezaagd. Dit tafelblad is
van de onderste planken gemaakt.
De gaten van de bouten die in het
hout zijn geslagen om het spoor aan
de biels te bevestigen zijn bij deze
planken niet zichtbaar. De tafel heeft
wel een robuust oppervlak omdat het
grind dat op het spoor onder de
bielsen ligt een afdruk heeft
achtergelaten in het hout.

12

Rond en Ovaal hebben wij niet standaard op voorraad. Deze bladen zijn alleen op
bestelling leverbaar, maatwerk op aanvraag.
Spoorbiels - Rond
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

400 mm diameter
500 mm diameter
600 mm diameter
800 mm diameter
1000 mm diameter
1200 mm diameter
1300 mm diameter
1400 mm diameter
1500 mm diameter
1600 mm diameter
1800 mm diameter

Spoorbiels - Ovaal
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

1300 x 700 mm
1800 x 900 mm
2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Boomstambladen
Onze boomstambladen zijn gemaakt van inlands (Nederlands) eiken.
De stammen zijn met zorg door ons geselecteerd, gezaagd en gedroogd. We kunnen voor
dit product geen tabel met standaard afmetingen en prijzen geven omdat elke stam uniek
is. Onze boomstambladen zijn met deze reden alleen op aanvraag te bestellen.
Een boomstamblad kan uit 1 deel gemaakt worden of uit 2 delen.
Bij een boomstamblad uit 1 deel is de breedte van de tafel beperkt tot een bepaalde
afmeting, bij een blad uit 2 delen hebben we meer ruimte om de breedte zelf te bepalen.
Een boomstamblad die breder is dan 1 meter is in dit geval ook mogelijk, daarnaast is
dit blad stabieler en werkt het hout minder dan een blad uit 1 deel.
Het blad heeft een dikte van ± 70 mm.
De tafel word door ons volledig geschuurd, voorzien van metalen strips aan de onderzijde
om de werking van het hout tegen te gaan, en eventueel als u daarvoor kiest behandeld
met matte blanke lak.

We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

Bovenstaand een voorbeeld van een
boomstamblad uit 2 delen.

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2.
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Thermisch eiken tafelbladen
Onze thermisch eiken tafelbladen worden de laatste dagen van het droogproces in de
droogkamer verhit tot ± 200 graden. Deze hoge temperatuur zorgt ervoor dat het hout
een prachtige diep donkere kleur krijgt. In het hout worden ook de scheuren en knoesten
beter zichtbaar. Dit speciale droogproces geeft het tafelblad een unieke uitstraling.
40 mm
Bij maatwerk van rechte bladen wordt de dichtsbijzijnde standaard maat berekend + 10%
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.
We kunnen de bladen ook eerst behandelen met kleurolie en daarna beschermen met matte
blanke lak. De bladen worden eerst op kleur gebracht, na 48 uur drogen word 2 maal de
onderzijde en 3 maal de bovenzijde behandeld met 2 componenten matte blanke lak.
Deze behandeling kost ...... per m2.

Thermisch eiken 40 mm
Afmeting in mm

Prĳs per stuk

Type

700 x 700 mm

Horecatafel *

800 x 800 mm

Horecatafel *

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel *

1400 x 700 mm

Salontafel *

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel *

3000 x 1000 mm

Eettafel

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Tafelbladen van oude Azobe scheepsvloer

en

De oude scheepsvloeren planken komen uit oude binnenvaart schepen. Door het
jarenlange laden en lossen van het schip hebben de planken een doorleefde
uitstraling gekregen. Wij geven deze planken een tweede leven door er prachtige
producten van te maken.

We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.

Deze tafelbladen worden bij ons op bestelling gemaakt, de levertijd is 3-4 weken.

30 mm

Oude scheepsvloer - r echt
Afmeting in mm

Prijs per stuk

Type

700 x 700 mm

Horecatafel +10%

800 x 800 mm

Horecatafel +10%

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel

1400 x 700 mm

Salontafel

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 900 mm

Smalle eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel

3000 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 350 mm

Eetbankje

2400 x 350 mm

Eetbankje

2000 x 350 mm

Eetbankje

1600 x 350 mm

Eetbankje

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Tafelbladen van grenen wagonplanken
Na jarenlang dienst te hebben gedaan als vloer van een oude goederenwagon, worden
deze planken door ons geselecteerd en gedroogd en zijn ze klaar voor hun tweede leven.
De verf van de goederenwagon is nog zichtbaar op het hout, de productfoto op deze pagina
laat zien dat deze planken uit een rode wagon komen. We hebben ook planken uit andere
kleuren wagons, zoals zwart, grijs of wit.
40 mm
We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.
Deze tafelbladen worden bij ons op bestelling gemaakt, de levertijd is 3-4 weken.
Grenen wagonplanken
Afmeting in mm

Prijs per stuk

Type

700 x 700 mm

Horecatafel

800 x 800 mm

Horecatafel

1200 x 600 mm

Salontafel

1200 x 800 mm

Salontafel

1400 x 700 mm

Salontafel

1600 x 900 mm

Eettafel

1800 x 900 mm

Eettafel

2000 x 1000 mm

Eettafel

2200 x 1000 mm

Eettafel

2400 x 900 mm

Smalle eettafel

2400 x 1000 mm

Eettafel

2600 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 1000 mm

Eettafel

3000 x 1000 mm

Eettafel

2800 x 350 mm

Eetbankje

2400 x 350 mm

Eetbankje

2000 x 350 mm

Eetbankje

1600 x 350 mm

Eetbankje

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.

Deze oude loftdeuren zijn ook
gemaakt van wagonplanken.
Wij kunnen deze deuren maken
exclusief het ophangsysteem.

17

Populieren boomstamtafels voor binnen en buiten
Onze populieren boomstamtafels worden gemaakt van oerhollandse populieren. Zodra deze
kaprijp zijn worden ze door ons gezaagd en enkele jaren op de wind gedroogd. Daarna werken
wij ze af tot schitterende tafelbladen.
Deze tafelbladen worden bij ons op bestelling gemaakt, de levertijd is 3-4 weken.
80 mm
We hebben altijd diverse populieren stammen op voorraad, deze varieren tussen 80 en 110cm
breedte. De stam van een populier heeft bijna nooit dezelfde breedte, het midden van de
boomstam is vaak smaller dan de onderzijde. Van beneden naar boven word de stam steeds
smaller.
Een populieren boomstamtafel is op elke lengte te bestellen, met een minimale lengte van
50cm en een maximale lengte van 500cm.
Populieren - 40 en 80mm dik - Op elke lengte te bestellen.
Prĳs per eter
40 mm dikte

Prĳs per eter
80 mm dikte

60 - 80 cm

Uit 2 delen

Uit 2 delen

80 - 100 cm

Uit 2 delen

Uit 2 delen

100 - 120 cm

Uit 2 delen

Uit 2 delen

~ Specials ~

Op aanvraag

Op aanvraag

Breedte
30 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 70 cm

We kunnen de bladen voor u behandelen met 2 componenten matte blanke lak, de bladen
worden 2 maal aan de onderzijde en 3 maal aan de bovenzijde behandeld. Het blad is dan
goed beschermt tegen vocht en vuil. Deze behandeling kost ...... per m2.
Voor buitentafels behandelen we het hout met Ecoprotector, dit is een transparante
buitenbeits die een watergedragen bescherming geeft aan het hout.

Tafelbladen met een * zijn binnen 5 - 6 weken leverbaar.
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Oud grenen

Artikelnr.

Afmeting

601 *

900 x 730 mm (BxH)

Artikelnr.

Afmeting

602

800 x 720 mm (BxH)

Prĳs

e ke

p

Afmeting

604

800 x 740 mm (BxH)

Artikelnr.

Afmeting

605

800 x 730 mm (BxH)

Artikelnr.

Afmeting

606

500 x 420 mm (BxH)

Prĳs

t u e ke

Prĳs

e ke

Artikelnr.

Prĳs

Oud grenen

Artikelnr.

Afmeting

603

800 x 730 mm (BxH)

Prĳs

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs

19

Metalen onderstellen
Ons ruim assortiment aan metalen onderstellen is te bestellen in verschillende kleuren.
U kunt bij een onderstel kiezen uit de volgende kleuren:

Zwart gepoedercoat

Antraciet gepoedercoat

Wit gepoedercoat

Blank gepoedercoat

Zwarte onderstellen hebben we standaard op voorraad. Alle andere kleuren zijn leverbaar
op bestelling, voor deze kleuren word er een meerprijs van ...... bij de verkoopprijs gerekend.
Onderstellen met een * zijn binnen 3-4 weken leverbaar. Onderstellen met ** zijn enkel te
verkrijgen op bestelling. De prijs is afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven
prijs is een richtprijs.

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.
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erste
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te e

te e

e

e

e

erste e

r eett e s

e

pr s

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

104

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

127

1800 x 800 x 720
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

215 **

2600 x 800 x 720
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

115

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

113 *

002*

erste

r re

te e

Prĳs

e

e

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

133 **

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

80 x 80 mm

008

900 x 900 x 720
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

1400 x 800 x 690
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

116 *

900 x 900 x 720
mm (LxBxH)

80 x 80 mm

1400 x 700 x 680
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

122*

800 x 800 x 720
mm (LxBxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

001*

1300 x 900 x 720
mm (LxBxH)

150 x 50 mm

011

1000 x 1000 x 720
mm (LxBxH)

150 x 50 mm

003*

800 x 800 x 720
mm (LxBxH)

150 x 50 mm

erste

e

erste

Artikelnr.

Afmeting

091

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

Kokermaat

100 x 30 mm

r ronde bladen

Prĳs

e

Prĳs

(vierkant)

900 x 900 x 720
mm (LxBxH)

100 x 30 mm

Prĳs

r ronde bladen

(vierkant)

095 *

Prĳs

(vierkant)

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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Le Havre

p p

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

274*

1800 x 800 x 720
mm (LxBxH)

275*

t t ps

Prĳs

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

Taps
toelopend

309*

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

379*

1800 x 800 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

276*

900 x 900 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

322*

900 x 900 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

299*

600 x 720 mm
(doorsnee x H)

Rond 219 mm

388*

1800 x 710 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

372

1400 x 700 x 720
mm (LxBxH)

80 x 20 mm

340*

800 x 720 mm
(BxH)

Taps
toelopend

Kolompoot

Vp

t t ps t e pe

Prĳs

p

Falke

Prĳs

Prĳs

Prĳs

t t ps

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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Tr pe e

erste

T ps t e pe

k

k

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

244

1400 x 700 x 720
mm (LxBxH)

100 x 50 mm

101

(vierkant)

980 x 980 x 720
mm (LxBxH)

100 x 50 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

268

1400 x 710 x 720
mm (LxBxH)

Taps
toelopend

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

Prĳs

erste

erste

erste k e

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

099 *

850 x 850 x 730
mm (LxBxH)

30 x 30 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

076

1400 x 800 x 720
mm (LxBxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

107 *

1000 x 450 x 730
mm (LxBxH)

160 x 80 mm

077 *

1000 x 440 x 720
mm (LxBxH)

180 x 80 mm

073 *

1000 x 500 x 720
mm (LxBxH)

150 x 50 mm

Prĳs

V-poot uit vierkante koker

Prĳs

Vp

root

123

1500 x 750 x 720
mm (LxBxH)

30 x 30 mm

Prĳs

tut

e ĳk ĳ

Prĳs

e k ker

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs

A-poot

p

t

N-poot

er tusse

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

012

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

114*

850 x 680 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

014

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Prĳs

er

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

034

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

059

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

111*

780 x 680 mm
(BxH)

100 x 100 mm

057 *

800 x 720 mm
(BxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

064 *

700 x 720 mm
(BxH)

100 x 50 mm

065

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 50 mm

066 *

880 x 720 mm
(BxH)

100 x 50 mm

Prĳs

U-poot uit vierkante koker

210 *

950 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

Prĳs

H-poot

p

027

780 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Prĳs

tut

e ĳk ĳ

Prĳs

e k ker

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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X-poot prisma

U-poot uit dubbele kokers

Artikelnr .

058

Afmeting

800 x 720 mm
(BxH)

Kokermaat

Prijs

Artikelnr .

Afmeting

Kokermaat

089

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

090 *

800 x 720 mm
(BxH)

80 x 80 mm

Artikelnr .

Afmeting

Kokermaat

092

780 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr .

Afmeting

Kokermaat

Prijs

40 x 40 mm

Trapeze-poot

Y-poot

Artikelnr .

Afmeting

Kokermaat

050

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 50 mm

Prijs

048

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr .

Afmeting

Kokermaat

087

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 100 mm

055

720 mm hoog

100 x 100 mm

112

800 x 680 mm
(BxH)

100 x 100 mm

056

720 mm hoog

80 x 80 mm

025 *

800 x 720 mm
(BxH)

80 x 80 mm

136

410 mm hoog

70 x 70 mm

X-poot

Prijs

Losse poten 4 stuks per set

Prijs

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prijs

25

U-poot onder een hoek van 81 graden naar buiten

erste

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

079 *

900 x 720 mm
(BxH)

100 x 50 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

255 *

800 x 720 mm
(BxH)

80 x 20 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

074 *

800 x 720 mm
(BxH)

80 x 20 mm

r

Prĳs

U-poot onder een hoek van 81 graden

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

108

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 30 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

253

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 30 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

254

850 x 720 mm
(BxH)

100 x 30 mm

Prĳs

erste

Prĳs

U-poot

erste

Prĳs

Prĳs

tt e

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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erste

p

t

u

et s

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

257 *

800 x 720 mm
(BxH)

100 x 30 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

258**

800 x 740 mm
(BxH)

30 x 30 mm

348*

800 x 740 mm
(BxH)

60 x 30 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

286*

800 x 720 mm
(BxH)

Taps
toelopend

287**

800 x 740 mm
(BxH)

Taps
toelopend

Prĳs

r

Prĳs

t ps

Prĳs

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.
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erste e
p

p

p

rs

t es

ts

erste s

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

037

640 x 410 mm
(BxH)

100 x 100 mm

313

640 x 410 mm
(BxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

044

550 x 410 mm
(BxH)

100 x 100 mm

315

550 x 410 mm
(BxH)

80 x 80 mm

045

550 x 410 mm
(BxH)

100 x 50 mm

211 *

550 x 410 mm
(BxH)

80 x 20 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

046

550 x 410 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Prĳs

ts

p p

p p

550 x 410 mm
(BxH)

Prĳs

ts

Afmeting

Kokermaat

009

900 x 600 x 400
mm (LxBxH)

60 x 60 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

239

900 x 600 x 400
mm (LxBxH)

60 x 20 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

316

500 x 500 x 400
mm (LxBxH)

60 x 60 mm

Prĳs

s

Prĳs

ts

314

ts

Artikelnr.

erk

Prĳs

t

Prĳs

80 x 80 mm

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.
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- Onderstellen voor bankjes -

- Onderstellen voor spoorbielzen -

A-poot bankje

Onderstel enkele biels

Artikelnr.

Afmeting

015

320 x 420 mm
(BxH)

Kokermaat

Prĳs

Artikelnr.
TV-010

(Voor een
gezandstraalde
biels)

70 x 70 mm

TV-020

129 *

420 x 410 mm
(BxH)

70 x 70 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

063

320 x 420 mm
(BxH)

(Voor een
gezaagde
biels)

U-poot bankje

Afmeting

Kokermaat

Hoogte zijkant:
350 mm
Hoogte bovenplaat:
275 mm
Breedte tussen koker:
260 mm

100 x 30 mm

Hoogte zijkant:
350 mm
Hoogte bovenplaat:
275 mm
Breedte tussen koker:
220 mm

100 x 30 mm

Afmeting

Kokermaat

Hoogte zijkant:
350 mm
Hoogte bovenplaat:
275 mm
Breedte tussen koker:
520 mm

100 x 30 mm

Hoogte zijkant:
350 mm
Hoogte bovenplaat:
275 mm
Breedte tussen koker:
440 mm

100 x 30 mm

Afmeting

Kokermaat

Hoogte zijkant:
425 mm
Hoogte bovenplaat:
350 mm
Breedte tussen koker:
660 mm

100 x 50 mm

Hoogte zijkant:
350 mm
Hoogte bovenplaat:
275 mm
Breedte tussen koker:
660 mm

100 x 50 mm

Prĳs

Onderstel dubbele biels

Prĳs

Artikelnr.
TV-030

(Voor
gezandstraalde
bielzen)

100 x 50 mm

TV-040

130 *

420 x 410 mm
(BxH)

100 x 50 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

018

320 x 420 mm
(BxH)

(Voor
gezaagde
bielzen)

X-poot bankje

Prĳs

Onderstel driedubbele biels

128 *

420 x 410 mm
(BxH)

Prĳs

Artikelnr.
TV-050

70 x 70 mm

Voor een
hoge
salontafel

TV-060

70 x 70 mm

Voor een
lage
salontafel

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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- Onderstellen voor horeca / bar tafels H-poot bartafel

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

060 *

780 x 1050 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

028 *

780 x 1050 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

086 *

780 x 1050 mm
(BxH)

100 x 100 mm

Prĳs

U-poot bartafel

Bartafel onderstel dubbele uitvoering

Prĳs

X-poot bartafel

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

230 *

840 x 490 x 960
mm (LxBxH)

80 x 80 mm
+ stelvoet
onderin

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

256 **

420 x 420 x 1050
mm (LxBxH)

80 x 80 mm
+ stelvoet
onderin

Prĳs

Bartafel onderstel enkele uitvoering

Prĳs

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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V erk

V erk

tt e

tt e

erste

erste

T e

t

t u

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

501*

400 x 720 (BxH)

80 x 80 mm

T e

Afmeting

Kokermaat

502*

700 x 400 x 720
mm (BxLxH)

80 x 80 mm

T e

Afmeting

503*

720 mm
(Hoogte)

Kokermaat

u

e ke

erste

u

u

u

Prĳs

erste

u

u

u

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

504

400 x 720 (BxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

505

700 x 400 x 730
mm (BxLxH)

80 x 80 mm

Artikelnr.

Afmeting

Kokermaat

506*

1000 x 550 x 720
mm (BxLxH)

Prĳs

e

Prĳs

Tafelonderstel staal

Artikelnr.

u

Prĳs

e

Artikelnr.

erste

Prĳs

e

Onderstellen met een * zijn binnen 3 - 4 weken leverbaar. De onderstellen met ** zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Prijs afhankelijk van het aantal onderstellen, de aangegeven prijs is een richtprijs.

Prĳs
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TV-meubels van oude spoorbielzen
Dubbele biels - gezaagd

Afmeting

max. 260 cm lengte
44 cm breedte
40 cm hoogte

Prĳs

Enkele biels - gezaagd

Afmeting

Prĳs

max. 260 cm lengte
22 cm breedte
40 cm hoogte

32

Dubbele biels - gezandstraald

Enkele biels - gezandstraald

Afmeting

max. 260 cm lengte
52 cm breedte
42 cm hoogte

Prĳs

Afmeting

Prĳs

max. 260 cm lengte
26 cm breedte
42 cm hoogte

33

