TIEMEN tafel
Productinformatie 2021

ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

afwijkende maten op aanvraag

afmetingen
Tiemen tafel

LxBxH

eiken
licht iepen

gerookt
eiken

walnoot

bijzonderheden / meerprijzen

140 x 90 x 76

• bladdikte 2 cm, waarvan 1 cm zichtbaar

160 x 90 x 76

• poten en frame 4 x 4 cm

180 x 90 x 76

• het onderste deel van de poot bestaat uit

200 x 90 x 76
220 x 90 x 76
240 x 90 x76

een lengte van 55 cm massief hout
• bij een Tiemen langer dan 220 krijgt de
poot een houten deel van 20 cm
• optie: poot geheel van staal is ook

140 x 100 x 76
160 x 100 x 76
180 x 100 x 76

mogelijk zonder meerprijs
• verlijming uit hele lengtes hout, dwars op
de richting van de tafel

200 x 100 x 76

• door de dwarsverlijming van het hout

220 x 100 x 76

is de naad in het midden van 1,5 cm

240 x 100 x 76

nodig, i.v.m. de werking van het hout
• onderstel met coating in de standaard
kleuren RAL 9004, RAL 9010, Sikkens
C4.40.30 of F6.05.50. Alternatieve
kleuren zijn mogelijk op aanvraag
• zie ook Tiemen salontafel
• afwerkingsmogelijkheden volgens de
massieve houtstalen zoals gepresenteerd
in de actuele stalenkist
• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen
met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

TIEMEN table
product information 2021

design: Gjalt Pilat, 2009

dimensions
Tiemen table

custom sizes on request

oak

LxWxH

light elm

140 x 90 x 76
160 x 90 x 76

fumed
oak

walnut

key features / additional prices
• tabletop thickness 2 cm, of which
1 cm is visible

180 x 90 x 76

• legs and frame 4 x 4 cm

200 x 90 x 76

• the lower part of the leg consists of

220 x 90 x 76
240 x 90 x76

a length of 55 cm solid wood
• with a Tiemen longer than 220 the leg
gets a wooden part of 20 cm

140 x 100 x 76

• option: legs entirely of steel is also

160 x 100 x 76

possible without additional cost

180 x 100 x 76
200 x 100 x 76

• composition from whole lengths of wood,
transverse to the direction of the table

220 x 100 x 76

• the seam of 1.5 cm in the middle of

240 x 100 x 76

the tabletop is required, due to the
working of the wood
• frame with coating in the standard
colors RAL 9004, RAL 9010, Sikkens
C4.40.30 or F6.05.50. Alternative
colors are available on request
• also see: Tiemen coffeetable
• The finishing options are according to
the solid wood samples such as
presented in the current sample box.
• The prices are the same for all finishes;
soap, oil, stain-lacquer, transparant
lacquer and color lacquer.

