
AFWERKING BLAD

EIKENHOUT GELAKT
antraciet
groove
leem
tabacco
whitewash

afmetingen hout

200 x 90 cm 1349

230 x 105 cm 1399

250 x 115 cm 1529

270 x 120 cm 1699SAMENSTELLING & KWALITEIT

BLAD dikte blad 40 mm 
SAMENSTELLING massief eiken panelen 22 mm | opgedikt met facet rand
AFWERKING BLAD geolied of gelakt | standaard licht geborsteld
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 76 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal | 40x40 mm | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 230 EUR

EIKENHOUT GEOLIED 
blanke olie

S P O T T  H O U T

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

Maak een designstatement met je eettafel. Door Spott vrij in de ruimte te zetten, komt je interieur op een 
eigenzinnige manier tot leven. Het niervormige houten blad en het minimalistisch vormgegeven onderstel maakt 
Spott een uniek object. Het tafelblad is verkrijgbaar in verschillende houtkleuren.

*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



afmetingen fenix

200 x 90 cm 1915

230 x 105 cm 1969

250 x 115 cm 2090

270 x 120 cm 2299

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 | met facet rand
AFWERKING BLAD HPL Fenix
TAFELHOOGTE bovenzijde blad 75,5 cm | onderzijde blad 72 cm
FRAME gelast staal | 40x40 mm | standaard zwart of wit*

*overige RAL-kleuren op aanvraag, meerprijs 230 EUR

S P O T T  F E N I X

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

De Spott met een HPL Fenix blad maakt dit model eettafel nog net wat boeiender. Het relatief nieuwe materiaal 
leent zich zeer goed voor gebruik bij eettafels, Fenix zorgt met de matte en egale look ook direct voor rust in de 
eetkamer. Het tafelblad is in zeven verschillende afwerkingen fenix verkrijgbaar. 

*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



S P O T T  T E K E N I N G E N

Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

*Horizontale spiegeling, afmetingen gelijk aan standaard vorm blad.
Meerprijs verkoop 330 EUR.

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


