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Lodge

Ben je op zoek naar een landelijke, 
stoere en robuuste tafel? Dan moet je 
onze Lodge eettafel zeker eens bekijken. 
Een mooi doorleefd authentiek tafelblad 
van massief hardhout gecombineerd met 
een stoer zwart of puur stalen onderstel 
maken de eettafel tot een van de 
mooiste in zijn soort. Kies voor de Lodge 
eettafel als echte eye catcher van jouw 
interieur. Een mooie aanwinst voor vele 
avondjes gezellig eten en natafelen.

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Bladen incl. onderstel Zwart of Pure steel
RustiekTransparant

Grey wash Black

Care & Color olie 400ml

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten     Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

Lodge tafel
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

1049,-  695,-1049,-  695,-

Waarom is massief zo belangrijk?

Opgedikte tafelbladen zijn van een 
mindere kwaliteit dan massieve bladen. 
Bij een opgedikt blad wordt er op de 
zijkanten een rand onder het blad 
gemaakt waardoor het blad dikker 
lijkt. Een opgedikt blad is duidelijk te 
herkennen aan de lijn die zichtbaar is 
aan de zijkant van de tafel en het dikte 
verschil onder het blad. Omdat hout 
werkt is de kans groot dat de rand onder 
het blad iets zal gaan uitsteken. 

Scherp geprijsd & toch duurzaam

De bladen zijn gemaakt van massief 
Acaciahout. Bij de productie houden wij 
rekening met mens en milieu. Alle tafels 
zijn daarom voorzien van een keurmerk. 
Dit houdt in dat al ons tropisch hardhout 
van duurzaam beheerde bossen 
afkomstig is. Door onze efficiënte 
productie en slimme import in eigen 
beheer betaal je altijd de scherpste prijs.
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  Opties
Care & Color olie 400ml.

Transparant: € 22,50 p.s.
Rustiek: € 22,50 p.s. 
Grey wash: € 22,50 p.s.
Black: € 22,50 p.s.

PRO Care 200ml.: € 16,95 p.s.

Het tafelblad is geheel massief en tot wel 5cm dik!

Kies uit een stoer zwart of puur stalen onderstel


