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

magnum tafels

TRM

1 geïntegreerd, gedempt 
inlegblad natuurhout, gekleurd 
glas of keramiek 50 cm 
vanaf tafellengte 130 cm.

1 geïntegreerd, gedempt  
inlegblad natuurhout gekleurd 
glas of keramiek 100 cm 
vanaf tafellengte 150 cm.

2 geïntegreerde gedempt 
inlegbladen, natuurhout gekleurd 
glas of keramiek 2 × 50 cm 
vanaf tafellengte 150 cm.

h 75 | binnenhoogte 65 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 64,8 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

100 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

110 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

magnum vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout, gekleurd glas of keramiek 
inlegblad: natuurhout, gekleurd glas of keramiek
glaskleuren: zie volgende pagina; keramiekkleuren: zie volgende pagina
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
wild eikenhout witte olie, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
binnenafmetingen van de poten: lengte min 18,2 cm, breedte min 11 cm

dimensies vaste tafel:

dimensies uittrektafel:

*alleen mogelijk voor uittrektafels met inlegblad van 50 cm

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



gekleurd glas 
glanzend of mat | Alle glasoppervlakken in wenskleur (uit NCS-kleurenwaaier, tegen meerprijs).

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

keramiek

basaltzwartcementphedraarctic white iron moss
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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.


