
Pake Sytse tafel

rond

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

PAKE SYTSE tafel OVAAL
ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse tafel

ovaal

Pake Sytse tafel

ovaal

250 x 130  x  76,   8-poots

300 x 130  x  76, 10-poots

350 x 130  x  76, 12-poots

400 x 130  x  76, 14-poots

450 x 130  x  76, 16 poots

500 x 130  x  76, 16-poots

Ø 160  x  76,  8-poots

Ø 160  x 104, 8-poots

   5.867 

 6.834 

 7.800 

 8.399 

 8.858 

 9.314 

  5.508 

 5.714 

    6.336 

 7.381 

 8.424 

 9.071 

 9.567 

 10.059 

 5.949 

 6.171 

  7.287 

 8.488 

 9.688 

 10.432 

 11.002 

 11.568 

    6.841 

 7.097 

• bladdikte 4 cm

• ronde Pake Sytse mogelijk in twee hoogtes 

standaard hoogte 76 cm en als bartafel, 

hoogte 104 cm

• verlijming blad uit afwisselend 1 en 2  

lengtes t/m een lengte tafel van 200 cm

• vanaf 250 cm lengte is het blad uit  

afwisselend 2 en 3 lengtes verlijmd

• door het gebruik van brede delen kan de 

levertijd van deze tafel langer zijn dan 

gebruikelijk

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak   

• in eiken is het blad mogelijk in een rustieke 

uitvoering; blad met scheur- en  

noestvorming waarvan de openingen zwart 

gevuld zijn, hiervoor geldt geen meerprijs

• optie bladrand en onderstel in gekleurde 

lak, geen meerprijs. Zie voorbeeld  

bijzonderheden / meerprijzen

• OVERZICHT BLADVERLIJMING:

Pake Sytse ovaal 250 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 300 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 400 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 500 x 130 cm 

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

licht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot

Voorbeeld optie bladrand en  

onderstel in kleur gelakt



200 x 100  x  76,   6-poots

250 x 110  x  76,   8-poots

300 x 110  x  76, 10-poots

350 x 110  x  76, 12-poots

400 x 110  x  76, 14 poots

450 x 110  x  76, 16-poots

Voorbeeld optie bladrand en  

onderstel in kleur gelakt

• bladdikte 4 cm

• verlijming blad uit afwisselend 1 en 2  

lengtes t/m een lengte tafel van 200 cm

• Vanaf 250 cm lengte is het blad uit  

afwisselend 2 en 3 lengtes verlijmd. 

• door het gebruik van brede delen kan de 

levertijd van deze tafel langer zijn dan 

gebruikelijk

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

• in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak 

• in eiken is het blad mogelijk in een  

rustieke uitvoering; blad met scheur- en  

noestvorming waarvan de openingen zwart 

gevuld zijn, hiervoor geldt geen meerprijs 

• optie bladrand en onderstel in gekleurde lak, 

geen meerprijs. Zie voorbeeld    

• OVERZICHT BLADVERLIJMING:

Pake Sytse afm. 200 x 100 cm

Pake Sytse afm. 250 x 110 cm

Pake Sytse afm. 300 x 110 cm

Pake Sytse afm.. 350 x 110 cm

Pake Sytse afm. 400 x 110 cm

Pake Sytse afm. 450 x 110 cm

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

bijzonderheden / meerprijzen

PAKE SYTSE tafel RECHTHOEKIG
ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse tafel

rechthoekig

  3.848 

 4.762 

 5.675 

 6.591 

 7.504 

 8.419 

 4.156 

 5.143 

 6.129 

 7.118 

 8.104 

 9.093 

 4.779 

 5.914 

 7.048 

 8.186 

 9.320 

 10.456 

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag

licht iepen

 

  
 

 
eiken

 

  
 

 
walnoot




