
130 x 130 x 76

140 x 140 x 76

150 x 150 x 76

Dirk Jisk vierkant

• bladdikte is 4 cm

• onderstel en tafelblad worden los geleverd

• bij Dirk Jisk tafelbladen (op enkele poot) 

horen standaard twee maten onderstel, 

afhankelijk van de lengte van de tafel

• 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

• bij elke tafellengte is het blad verdeeld  

in 4 gelijke delen

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak   

• maximale lengte is 260 cm  

• optie voor het blad: 

verlijming uit hele lengtes en vallende 

breedtes (zie tekening hieronder) 

Tot 260 cm is de prijs gelijk aan  

standaard verlijming van de Dirk Jisk tafel. 

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

DIRK JISK tafel ENKELE POOT | RECHTHOEKIG, VIERKANT
ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

Dirk Jisk tafel rechthoekig

onderstel voor 200/220 cm

200 x 90 x 76

200 x 100 x 76

220 x 90 x 76

220 x 100 x 76

240 x 90 x 76

240 x 100 x 76

260 x 90 x 76

260 x 100 x 76

 3.566 

 3.729 

 3.892 

 3.579 

 3.717 

 3.659 

 3.804 

  3.737 

 3.893 

 3.822 

 3.992 

 3.851 

 4.027 

 4.203 

 3.865 

 4.014 

 3.952 

 4.108 

   4.036 

 4.204 

 4.128 

 4.311 

     4.236 

 4.430 

 4.624 

 4.252 

 4.416 

 4.347 

 4.519 

  4.440 

 4.625 

 4.541 

 4.742 

Dirk Jisk tafel rechthoekig

onderstel voor 240/260 cm

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot



Dirk Jisk rond

• bladdikte is 4 cm

• onderstel en tafelblad worden los geleverd

• bij Dirk Jisk tafelbladen (op enkele poot) 

horen standaard twee maten onderstel, 

afhankelijk van de lengte van de tafel

• 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

• bij elke tafellengte is het blad verdeeld  

in 4 gelijke delen

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen met 

zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak   

• maximale lengte is 300 cm 

 

• optie voor het blad: 

verlijming uit hele lengtes en vallende 

breedtes (zie tekening hieronder) 

Tot 260 cm is de prijs gelijk aan  

standaard verlijming van de Dirk Jisk tafel. 

voor lengte 280 en 300 cm, in eiken en 

licht iepen, geldt een meerprijs van 10%

• Prijzen aangegeven met * Walnoot 280 en 

300 zijn niet mogelijk in hele lengtes. 

 

 

 

 

 

• verjonging tafelblad mogelijk, 2 opties: 

facet of afronding, graag aangeven  

bij bestelling. Meerprijs 5%

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

DIRK JISK tafel ENKELE POOT | OVAAL, ROND
ontwerp: Gjalt Pilat, 2009

Dirk Jisk tafel ovaal

onderstel voor 240/260 cm

Dirk Jisk tafel ovaal

onderstel voor 280/300 cm

Ø 130 x 76

Ø 145 x 76

Ø 160 x 76

240 x 110 x 76

260 x 110 x 76

280 x 110 x 76

300 x 120 x 76

200 x 90 x 76

220 x 100 x 76

 3.717 

 3.887 

 4.079 

  4.133 

 4.337 

   4.678 

 5.295 

   3.796 

 3.954 

  4.014 

 4.198 

 4.405 

   4.464 

 4.684 

   5.052 

 5.719 

   4.100 

 4.270 

    4.416 

 4.618 

 4.846 

  4.910 

 5.152 

   *  5.557 

  *  6.290 

  4.510 

 4.697 

Dirk Jisk tafel ovaal

onderstel voor 200/220 cm

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot

FACET AFRONDING




