
AFWERKING BLAD

KERAMIEK 1
antracite collo
bianco saluto
calce nero
grigio collo
savoia perla 
  

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 13 mm
SAMENSTELLING KERAMIEK 1 3 mm keramiek + 10 mm glas
SAMENSTELLING KERAMIEK 2 5 mm keramiek + 8 mm glas
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 77 cm | onderzijde blad 70 cm
FRAME gelast staal | 60x60 mm | standaard zwart*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 285 EUR

A C E

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Keramiek is een product vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. Ieder blad heeft zijn eigen 'afwijkingen' die het blad uniek 
maken. Voorbeelden hiervan zijn: kleurverschillen, pigmentvlekken, oneffenheden, puntjes op het blad of verschil in glans. 
© DYYK 2023

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Rechte lijnen, subtiel profiel: in een klap raak. De unieke aderen in het keramieken blad van model Ace geven de 
tafel de details mee die hij verdient. Het metalen onderstel houdt het blad subtiel op zijn plaats. Kies voor de brede 
versie (100cm) en creëer zitruimte in je keuken of eetkamer.

KERAMIEK 2
caravage
diamond cream
marquinia nero
noir desire
pietra grey

  



A C E

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

afmetingen keramiek 1

160 x 90 cm 1465

180 x 90 cm 1495

200 x 90 cm 1515

220 x 90 cm 1535

240 x 90 cm 1580

afmetingen keramiek 1

160 x 100 cm 1495

180 x 100 cm 1515

200 x 100 cm 1535

220 x 100 cm 1575

240 x 100 cm 1615

afmetingen keramiek 2

160 x 90 cm 1505

180 x 90 cm 1529

200 x 90 cm 1549

220 x 90 cm 1585

240 x 90 cm 1625

afmetingen keramiek 2

160 x 100 cm 1535

180 x 100 cm 1565

200 x 100 cm 1585

220 x 100 cm 1625

240 x 100 cm 1675

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Keramiek is een product vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. Ieder blad heeft zijn eigen 'afwijkingen' die het blad uniek 
maken. Voorbeelden hiervan zijn: kleurverschillen, pigmentvlekken, oneffenheden, puntjes op het blad of verschil in glans. 
© DYYK 2023


