Robin

Eettafel rond

Eetkamertafel
Geen 1049,Maar 695,-

Het tafelblad is massief Acasia hardhout en tot wel 5cm dik!

Niets is zo gezellig als eten aan een
ronde tafel. Onze Robin tafels zijn
daarom razend populair. De tafels
worden volledig met de hand gemaakt
van massief Acaciahout. De hardhouten
bladen uit de Robin collectie hebben
daardoor een schitterende, rijke
uitstraling. Elke eetkamertafel is
uniek, je haalt dus een zeer exclusief
meubel in huis. De bladen zijn geheel
massief en tot wel vijf centimeter dik.
De tafels zijn van hoge kwaliteit en
gemaakt van de beste materialen.

Care & Color

Onderhoudsmiddelen
Care & Color 200ml.:

Robin

rustiek

€ 16,95 p.s.

Intens, Rustiek, Grey wash of Black

UrbanSofa Care & Color: Kleur & beschermingsbehandeling
voor onbehandeld hout.

PRO Care 200ml.:

€ 16,95 p.s.

UrbanSofa PROcare is mat en kleurloos. De optimale
bescherming voor onbehandelde houten bladen.

Eetkamertafel

Salontafel
ø 90 cm

ø 150 cm
ø 120 cm

569,1049,-

695,-

1199,-

795,-

Eetkamertafel onderstellen
Spider leg 120cm
SPL-R120-B
Spider leg 150cm
SPL-R150-B

€ ------€ -------

Fuze leg 120cm
Fuze leg 150cm

FSL-R120-B
FSL-R150-B

€ ------€ -------

Kloosterpoot 120cm
Kloosterpoot 150cm

PED-R120
PED-R150

€ ------€ -------

379,-

Onderstellen
Spider leg 90cm SPL-R90-B € -------

Waarom is massief zo belangrijk?
Opgedikte tafelbladen zijn van een mindere kwaliteit dan massieve
bladen. Bij een opgedikt blad wordt er op de zijkanten een rand onder
het blad gemaakt waardoor het blad dikker lijkt. Omdat hout werkt is
de kans groot dat de rand onder het blad iets zal gaan uitsteken.

Spider Leg zwart

Fuze Leg zwart

Kloosterpoot Onbehandeld

Bij de productie houden wij rekening met mens en milieu. Alle tafels
zijn voorzien van een keurmerk. Al ons tropisch hardhout is afkomstig
van duurzaam beheerde bossen. Door efficiënte productie en slimme
import in eigen beheer betaal je altijd de scherpste prijs.

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten

Contact: info@urbansofa.nl +31 (0)317-421796

V 4.0

Scherp geprijsd & toch duurzaam

