
AFWERKING BLAD

EIKENHOUT GELAKT
antraciet
groove
leem
tabacco
whitewash

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 40 mm 
SAMENSTELLING massief eiken panelen 22 mm | opgedikt met facet rand
AFWERKING BLAD geolied of gelakt | borstelen optioneel, meerprijs 99 EUR
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 76 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 230 EUR
EIKENHOUT GEOLIED 
blanke olie

F L O A T  H O U T

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Eetkamertafel Float laveert in ieder interieur sierlijk op de dunne stalen poten (wit of zwart). Het massief eiken blad 
is een blikvanger, je kijkt niet zomaar weg. De combinatie van het lichte frame en de zachte look van het blad zorgt 
ervoor dat ook eetkamerstoelen en andere accessoires in de eetkamer tot hun recht komen. 

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Hout is een natuurlijk product. Ieder blad heeft zijn eigen 'afwijkingen' die het blad uniek maken. 
Voorbeelden hiervan zijn: nerven, knoesten, kleurverschillen, houtscheurtjes en verschil in structuur.
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F L O A T  H O U T

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

afmetingen hout

160 x 100 cm 1299

180 x 100 cm 1375

200 x 100 cm 1399

220 x 100 cm 1449

240 x 100 cm 1499

260 x 100 cm 1575

280 x 100 cm 1639

afmetingen hout

160 x 110 cm 1349

180 x 110 cm 1430

200 x 110 cm 1449

220 x 110 cm 1505

240 x 110 cm 1550

260 x 110 cm 1599

280 x 110 cm 1699

*aangegeven breedtemaat is het breedste punt van het blad *aangegeven breedtemaat is het breedste punt van het blad

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Hout is een natuurlijk product. Ieder blad heeft zijn eigen 'afwijkingen' die het blad uniek maken. 
Voorbeelden hiervan zijn: nerven, knoesten, kleurverschillen, houtscheurtjes en verschil in structuur.
© DYYK 2023



AFWERKING BLAD

FENIX
arizona
bianco kos
grigio bromo
grigio efeso
grigio londra
nero ingo
verde comodoro    
  

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 35 mm
SAMENSTELLING MDF 30 mm & 1 mm HPL Fenix | massief met facet rand 
AFWERKING BLAD HPL Fenix
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 75,5 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 230 EUR

F L O A T  F E N I X

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Met een fenix blad komt het onderstel van de Float misschien nog wel beter tot zijn recht. De egale en matte look 
van de zeven verschillende afwerkingen krijgt de aandacht die het verdient. Een designtafel pur sang, met strakke 
lijnen, maar door de organische (ovale) afwerking van het blad ook voorzien van levendige details.

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Fenix is een onderhoudsvriendelijk materiaal, dat gebaat is bij gedegen verzorging. 
© DYYK 2023



F L O A T  F E N I X

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

afmetingen fenix

160 x 100 cm 1499

180 x 100 cm 1595

200 x 100 cm 1695

220 x 100 cm 1739

240 x 100 cm 1859

260 x 100 cm 1980

280 x 100 cm 2045

afmetingen fenix

160 x 110 cm 1529

180 x 110 cm 1615

200 x 110 cm 1715

220 x 110 cm 1759

240 x 110 cm 1880

260 x 110 cm 1999

280 x 110 cm 2065

*aangegeven breedtemaat is het breedste punt van het blad *aangegeven breedtemaat is het breedste punt van het blad

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte.
Fenix is een onderhoudsvriendelijk materiaal, dat gebaat is bij gedegen verzorging. 
© DYYK 2023


