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Deze veelpotige tafel biedt iedereen een eigen plek. Met zijn slanke 
voorkomen is Djurre binnen de collectie een charmante verschijning. 
Op het ranke frame zijn drie bladvormen mogelijk: de rechthoek,  
het ovaal of de recht-ovaal, die het midden houdt tussen rechthoek  
en ovaal. De keuze voor tafelblad-vorm, houtsoort en kleur van  
het frame geeft elke Djurre zijn eigen karakter.
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Vanaf 2023 is beukenhout als houtsoort mogelijk voor een aantal 
collectiemodellen. Beukenhout heeft een gelijkmatige structuur  
met weinig tekening en kan in brede delen worden toegepast.  
Hierdoor krijgt een beuken meubel een rustige, lichte uitstraling.
Het ovale tafelblad dat hiernaast staat afgebeeld is uit beukenhout 
gemaakt. Het stalenframe heeft de nieuwe basiskleur caramel.

Djurre met ovaal tafelblad
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Houtsoort beuken  
Afwerking zeep-wit
Pootkleur caramel E4.40.40
Afgebeeld formaat 300x120x76
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De vorm van dit tafelblad houdt het midden tussen  
rechthoek en ovaal. Standaard heeft de bladverlijming die  
bij deze bladvorm hoort kopse verlijmingen, wat ook wel  
“vertand verlijmd” genoemd wordt. De afgeronde zijkant  
van dit tafelblad maakt de Djurre extra vriendelijk.

Djurre met recht-ovaal tafelblad



Houtsoort walnoot  
Afwerking olie naturel
Pootkleur zwart RAL 9004
Afgebeeld formaat 260x110x76

20 23

tafelserie
DESIGN gjalt pilat 2023

djurre



20 23 tafelserie
DESIGN gjalt pilat 2023

djurre

WWW.PILAT.NL

Dit tafelblad geeft Djurre een eigen gezicht. Het drie cm  
dikke tafelblad is opgebouwd uit vijf lagen. De bovenste laag  
lijkt los te komen van het blad door de profilering van de randen.  
Met de houtnerf in de dwarsrichting van het tafelblad is de  
Djurre met rechthoekig tafelblad een tikje eigenwijs.

Djurre met rechthoekig tafelblad



Houtsoort walnoot gelaagd  
Afwerking zeep-naturel
Pootkleur zwart RAL 9004
Afgebeeld formaat 220x100x76
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