
alle afmetingen in cm | bij benadering Wijzigingen, vergissingen, druk- en zetfouten voorbehouden.h hoogte | b breedte | l lengte | d diepte

flaye tafels

dimensies vaste tafel:

dimensies uittrektafel:

TRF

flaye tafel rechthoekig | vaste tafel of met uittrekmechanisme 

blad: natuurhout; tafelrand: leder of natuurhout
lederkleuren: L1 zie volgende pagina 
inlegblad: natuurhout 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: massief houten, conische poten met druppelvormige dwarsdoorsnede

h 75 | binnenhoogte 67,8 

 b      l 140 150 160 180 200 225

90 ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 63 

b      l 180 200 225

90 ● ● ●

100 ● ● ●

110 ● ● ●

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 100 cm.

TKF

flaye vaste tafel rond

blad: natuurhout
tafelrand: leder of hout
lederkleuren: L1 zie volgende pagina 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild 
eikenhout, kersenhout,notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie

h 75 | binnenhoogte 67,8 

b      l 110 120 130 140

110 ●

120 ●

130 ●

140 ●

De houtstructuur en verlijming van het inlegbladen loopen niet door met het tafelblad. 



beukenhout kernbeuk

kersenhout

eikenhout

notenhout

wild eikenhout*

wild notenhout* eikenhout witte olie

elzenhout

wild eikenhout
witte olie*

esdoornhout 
witte olie

venetiaanse eik**

houtsoorten
Indien niet anders vermeld, zijn alle houtoppervlakken met zuivere natuurolie veredeld.
De precieze oplijsting van de beschikbare houtsoorten voor dit product vindt u op pagina 1.

kleurmonsters
Hout is een van de edelste, mooiste en veelzijdigste natuurproducten. Elk stuk hout is uniek. Kleurverschillen zijn afhankelijk van de structuur en het groeigebied 
van het hout. Ook de ouderdom van het meubel speelt een rol, omdat natuurlijke omgevingsinvloeden zoals daglicht de kleur van het oppervlak veranderen. 
Bij productie op basis van een kleurmonster proberen we altijd de kleur zo goed mogelijk te benaderen. Toch is het mogelijk dat bij de materialen hout,  
leder, glas en keramiek geringe afwijkingen voorkomen. Absolute kleurgelijkheid is niet mogelijk. 

*De wild houtsoorten zijn enkel beschikbaar voor fronten en tafelbladen.
**venetiaanse eik enkel voor fronten

zwart (70001) cognac (70003) donkerbruin (70002)

lederkleuren L3 (enkel voor s1 stoel en loft kussen)

lederkleuren 

kiezel
(72217)

zwartbruin
(70272)

bordeaux
(70411)

poolwit
(71088)

taupe
(72218)

antraciet
(70241)

braam
(76086)

wit
(71018)

kurkuma
(73250)

blauw  
(41573)

zand
(70232)

mokka
(74153)

zwart
(70240)

appel
(78181)

cr ème
(70231)

chocoladebruin
(70273)

rood
(70210)

oudwit
(70230)

donkerbruin
(74024)

oranje
(75011)

middengrijs 
(41575)

tartufo (77710) brandy (77730)omber (77720) zwart (77750)bruin (77740)

lederkleuren natuurleder L7

lederkleuren L1

garenkleur  
Garenkleur benadrukt bij leder tweekleurig de kleur van het donkere leder, bij stof tweekleurig of leder-stofcombinatie de kleur van het donkere leder of de stof.


