
• bladdikte is 4 cm

• het blad bestaat uit delen van 50 cm

• extra opties bladverlijming: met extra  

brede delen, meerprijs 10% 

• bladverlijming uit hele lengtes is niet mogelijk

• onderstel en tafelblad worden los geleverd

• elke lengte heeft een unieke pootmaat 

zie tekening

• onderstel met coating in de standaard  

kleuren RAL 9004 (zwart), RAL 9010 (wit),  

Sikkens C4.40.30 (rood), F6.05.50 (taupe)  

of E4.40.40 (caramel). Alternatieve  

kleuren zijn mogelijk op aanvraag

• 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

DIRK JISK tafel  DUBBELE POOT | RECHTHOEKIG
ontwerp: Gjalt Pilat, 2020

300 x 100 x 76

350 x 100 x 76

400 x 100 x 76

450 x 100 x 76

   5.542 
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 7.562

 

 8.059 

 

Dirk Jisk tafel rechthoekig met dubbele poot

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot



• bladdikte is 4 cm

• het blad bestaat uit delen van 50 cm

• extra opties bladverlijming: met extra  

brede delen, meerprijs 10% 

• bladverlijming uit hele lengtes is niet mogelijk

• onderstel en tafelblad worden los geleverd

• elke lengte heeft een unieke pootmaat 

zie tekening

• onderstel met coating in de standaard  

kleuren RAL 9004 (zwart), RAL 9010 (wit), 

Sikkens C4.40.30 (rood), F6.05.50 (taupe) of 

E4.40.40 (caramel). Alternatieve  

kleuren zijn mogelijk op aanvraag

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

• optie voor het blad:  

verjonging tafelblad mogelijk, 2 opties:  

facet of afronding, graag aangeven  

bij bestelling. Meerprijs 5%     

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

DIRK JISK tafel  DUBBELE POOT | OVAAL MET RECHTE ZIJDEN
ontwerp: Gjalt Pilat, 2020

350 x 100 x 76

400 x 100 x 76

450 x 100 x 76

 6.447 

 

6.951 

 

 7.455 

 

  

 6.963

 

 7.507

 

 8.051 

 

 7.485

 

 8.070

 

 8.655 

 

Dirk Jisk tafel ovaal met rechte zijden 

dubbele poot

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot

FACET AFRONDING




