
BIJZETTAFELS
prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          L x B x H 

maatwerk niet mogelijk

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• pootjes gecoat staal RAL 9004 (zwart)

• hoogte pootjes 37 cm

• * Annebeth is ook mogelijk in beuken

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

ANNEBETH
ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

26 x 32 x 62    * 705 761  876

EIRIK
ontwerp: Peter Tromop, 2007

30 x 30 x 35     401     433    498 

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde la

• zie ook Erik kast

HILDE HYK
ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

51 x 32 x 50      * 695      751       863 

• pootjes gecoat staal RAL 9004 (zwart)

• hoogte pootjes 37 cm

• * Hilde Hyk is ook mogelijk in beuken

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

  798    862   991 

HYKE
ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

34 x 26 x 75,5

• op kunststof zwenkwieltjes 

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

 750   810   932 

NEL
ontwerp: Peter Tromop, 2009

40 x 40 x 45

• op zwarte wielen met totaalstop

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

BIJZETTAFELS

afmetingen          L x B x H 

maatwerk niet mogelijk

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen
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walnoot

    548 

  588 

     592 

     635 

681

 

 730 

PAKE SYTSE
ontwerp: Gjalt Pilat, 2015 

Ø 50 x 37

Ø 50 x 52

• bladdikte 3 cm

• frame is gemaakt van 3 x 3 cm massief hout

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen met 

zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

• zie ook Pake Sytse eettafel en Syto kruk

• op zwarte wielen met totaalstop

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

• * Siebren is niet mogelijk in eikenhout

• op zwarte wielen met totaalstop

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

• * Siebren niet mogelijk in eikenhout

542            673 

SIEBREN KLEIN

ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

28 x 28 x 40

695          863 

SIEBREN GROOT

ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

42 x 42 x 40

  326    352   405 

SYL
ontwerp: Bas van der Veer, 2014

Ø 30 x 45

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak




