
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 76,5 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal standaard zwart of oxide*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 285 EUR
EIKENHOUT GEOLIED 
blanke olie

M O M O  H O U T

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

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

De kolom van eettafel Momo zorgt niet alleen voor houvast, het maakt deze tafel ook direct tot een eyecatcher. Een 
krachtige kolom als vaste voet, in combinatie met een natuurlijk blad - een goed duo. De aflopende randen van het 
eikenhouten blad zijn een soepele toevoeging en geven de tafel een rustiger voorkomen. 



M O M O  H O U T

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

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

afmetingen hout

130 x 118 cm 1599

140 x 128 cm 1699

150 x 138 cm 2049

diameter hout

130 cm 1599

140 cm 1699

150 cm 2049



AFWERKING BLAD

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

SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 13 mm
SAMENSTELLING KERAMIEK 1 5 mm keramiek + 8 mm glas
SAMENSTELLING KERAMIEK 2 5 mm keramiek + 8 mm glas
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 76,5 cm | onderzijde blad 74 cm
FRAME gelast staal | standaard zwart of oxide*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 285 EUR

M O M O  K E R A M I E K

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

De kolom van eettafel Momo zorgt niet alleen voor houvast, het maakt deze tafel ook direct tot een eyecatcher. Een 
krachtige kolom als vaste voet, in combinatie met een strak blad - een goed duo. De natuurlijke look van een 
keramieken blad maakt ieder blad uniek.

KERAMIEK 2
caravage
diamond cream
marquinia nero
noir desire
pietra grey

    
  



M O M O  K E R A M I E K

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

afmetingen K1 K2

130 x 118 cm 1969 2099

140 x 128 cm 2049 2199

150 x 138 cm 2299 2349

diameter K1 K2

130 cm 1969 2099

140 cm 2049 2199

150 cm 2299 2349


