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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, rechthoekige poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT5004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 327  € 374  € 442  € 591 

BT5006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 343  € 398  € 479  € 640 

BT5010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 352  € 418  € 493  € 673 

BTM5104 Bridge vergadertafel recht 160 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 413 € 460 € 528 € 677

BTM5004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 361 € 408 € 476 € 625

BTM5106 Bridge vergadertafel recht 180 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 434 € 489 € 570 € 731

BTM5006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 382 € 437 € 518 € 679

BTM6010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 391 € 457 € 532 € 712

BTS5104 Bridge vergadertafel recht 160 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 513 € 560 € 628 € 777

BTS5004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 461 € 508 € 576 € 725

BTS5106 Bridge vergadertafel recht 180 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 534 € 589 € 670 € 831

BTS5006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 482 € 537 € 618 € 779

BTS6010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 491 € 557 € 632 € 812
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, ronde poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BTR6004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 367 € 414 € 482 € 631

BTR6006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 383 € 438 € 519 € 680

BTR6010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 392 € 458 € 533 € 713

BTMR7104 Bridge vergadertafel recht 160 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 450 € 497 € 565 € 714

BTMR7004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 398 € 445 € 513 € 662

BTMR7106 Bridge vergadertafel recht 180 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 471 € 526 € 607 € 768

BTMR7006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 419 € 474 € 555 € 716

BTMR8010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 428 € 494 € 569 € 749

BTSR7104 Bridge vergadertafel recht 160 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 572 € 619 € 687 € 836

BTSR7004 Bridge vergadertafel recht 160 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 520 € 567 € 635 € 784

BTSR7106 Bridge vergadertafel recht 180 x 60 cm, rondepoten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 593 € 648 € 729 € 890

BTSR7006 Bridge vergadertafel recht 180 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 541 € 596 € 677 € 838

BTSR8010 Bridge vergadertafel recht 180 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 550 € 616 € 691 € 871
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, rechthoekige poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT5008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 367 € 440 € 507 € 688

BT5011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 372  € 453  € 537  € 736 

BT5012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 377  € 469  € 555  € 779 

BTM5108 Bridge vergadertafel recht 200 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 459 € 532 € 599 € 780

BTM5008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 407 € 480 € 547 € 728

BTM5011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 412 € 493 € 577 € 776

BTM5012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 438 € 519 € 603 € 802

BTS5108 Bridge vergadertafel recht 200 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 559 € 632 € 699 € 880

BTS5008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 507 € 580 € 647 € 828

BTS5011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 512 € 593 € 677 € 876

BTS5012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 538 € 630 € 716 € 940
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, ronde poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BTR6008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. €  407 € 480 € 547 € 728

BTR6011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 412 € 493 € 577 € 776

BTR6012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 417 € 509 € 595 € 819

BTMR7108 Bridge vergadertafel recht 200 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 496 € 569 € 636 € 817

BTMR7008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 444 € 517 € 584 € 765

BTMR7011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 449 € 530 € 614 € 813

BTMR7012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 549 € 641 € 727 € 951

BTSR7108 Bridge vergadertafel recht 200 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 618 € 691 € 758 € 939

BTSR7008 Bridge vergadertafel recht 200 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 566 € 639 € 706 € 887

BTSR7011 Bridge vergadertafel recht 200 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 571 € 652 € 736 € 935

BTSR7012 Bridge vergadertafel recht 200 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 600 € 692 € 778 € 1.002
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, rechthoekige poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT6010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 523 € 632 € 757 € 1.075

BT7020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 569 € 678 € 803 € 1.121

BT7030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 579 € 688 € 813 € 1.131

BT1050 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (2x blad 120x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 497  € 611  € 739  € 1.055 

BT1150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 517  € 626  € 751  € 1.069 

BTM5110 Bridge vergadertafel recht 240 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 594 € 703 € 828 € 1.146

BTM5010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 604 € 713 € 838 € 1.156

BTM7020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 651 € 760 € 885 € 1.203

BTM7030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 661 € 770 € 895 € 1.213

BTM1150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 90 cm. € 599 € 708 € 833 € 1.151

BTS5110 Bridge vergadertafel recht 240 x 60 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 694 € 803 € 928 € 1.246

BTS5010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 699 € 808 € 933 € 1.251

BTS7020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 704 € 813 € 938 € 1.256

BTS7030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 709 € 818 € 943 € 1.261

BTS1150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 110 cm.  € 632  € 741  € 866  € 1.184 
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht, ronde poten
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BTR7010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 563 € 672 € 767 € 1.115

BTR8020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 609 € 718 € 843 € 1.161

BTR8030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 619 € 728 € 853 € 1.171

BTR3050 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (2x blad 120x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 605  € 749  € 899  € 1.235 

BTR3150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 616  € 760  € 920  € 1.249 

BTMR7110 Bridge vergadertafel recht 240 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 631 € 740 € 865 € 1.183

BTMR7010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 641 € 750 € 875 € 1.193

BTMR8020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 705 € 814 € 939 € 1.257

BTMR8030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 715 € 824 € 949 € 1.267

BTMR3150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 90 cm. € 712 € 856 € 1.016 € 1.345

BTSR7110 Bridge vergadertafel recht 240 x 60 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 753 € 862 € 987 € 1.305

BTSR7010 Bridge vergadertafel recht 240 x 80 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 758 € 867 € 992 € 1.310

BTSR8020 Bridge vergadertafel recht 240 x 90 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 763 € 872 € 997 € 1.315

BTSR8030 Bridge vergadertafel recht 240 x 100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm. € 768 € 877 € 1.002 € 1.320

BTSR3150 Bridge vergadertafel recht 240 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (1x blad 240x120 cm), vaste hoogte 110 cm.  € 753  € 897  € 1.057  € 1.386 
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel recht
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT2050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 814  € 956  € 1.610  € 1.974 

BT1060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 705  € 876  € 1.068  € 1.542 

BT2060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 1.181  € 1.394  € 2.375  € 2.921 

BTR4050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 1.029  € 1.219  € 1.895  € 2.245 

BTR3060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 860  € 1.061  € 1.275  € 1.769 

BTR4060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 75 cm.  € 1.462  € 1.683  € 2.686  € 3.218 

BTM2050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.070 € 1.249 € 1.866 € 2.230

BTM1060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.041 € 1.212 € 1.404 € 1.878

BTM2060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.567 € 1.780 € 2.761 € 3.307

BTMR4050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.313 € 1.503 € 2.179 € 2.529

BTMR3060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.219 € 1.420 € 1.634 € 2.128

BTMR4060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 90 cm. € 1.846 € 2.107 € 3.110 € 3.642

BTS2050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.194 € 1.336 € 1.890 € 2.254

BTS1060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.126 € 1.297 € 1.489 € 1.963

BTS2060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.597 € 1.810 € 2.791 € 3.337

BTSR4050 Bridge vergadertafel recht 320 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (2x blad 160x160 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.442 € 1.632 € 2.208 € 2.558

BTSR3060 Bridge vergadertafel recht 360 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 120x120 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.326 € 1.527 € 1.741 € 2.235

BTSR4060 Bridge vergadertafel recht 480 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm (3x blad 160x160 cm), vaste hoogte 110 cm. € 1.883 € 2.144 € 3.147 € 3.679
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel vierkant
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT1010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 343 € 400 € 464 € 622

BT1510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 375 € 461 € 546 € 757

BT2010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 437 € 508 € 835 € 1.017

BTR3010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 417 € 489 € 564 € 732

BTR3510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 458 € 573 € 661 € 877

BTR4010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 555 € 650 € 988 € 1.163

BTM1010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 432 € 489 € 553 € 711

BTM1510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 464 € 550   € 635 € 846

BTM2010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 574 € 645 € 972 € 1.154

BTMR3010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 520 € 592 € 667 € 835

BTMR3510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 561 € 676 € 764 € 980

BTMR4010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 710 € 805 € 1.143 € 1.318

BTS1010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 461  € 518  € 582  € 740 

BTS1510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 556  € 646  € 727  € 938 

BTS2010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 589  € 755  € 987  € 1.169 

BTSR3010 Bridge vergadertafel vierkant 120 x 120 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 557  € 629  € 704  € 872 

BTSR3510 Bridge vergadertafel vierkant 140 x 140 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 667  € 782  € 870  € 1.086 

BTSR4010 Bridge vergadertafel vierkant 160 x 160 cm, blad met afgeronde hoeken, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 728  € 823  € 1.161  € 1.336 
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel rond
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT1000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 366  € 437  € 521  € 681 

BT1500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 418 € 533 € 621 € 837

BT2000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 445  € 557  € 941  € 1.098 

BTR3000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 406  € 477  € 561  € 721 

BTR3500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm. € 458 € 573 € 661 € 877

BTR4000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 485  € 597  € 981  € 1.138 

BTM1000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 436 € 507 € 591 € 751

BTM1500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 488 € 603 € 691 € 907

BTM2000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 595 € 707 € 1.091 € 1.248

BTMR3000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 486 € 557 € 641 € 801

BTMR3500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 538 € 653 € 741 € 957

BTMR4000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 90 cm. € 660 € 772 € 1.156 € 1.313

BTS1000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 484  € 512  € 639  € 799 

BTS1500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 536  € 651  € 739  € 955 

BTS2000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 626  € 738  € 1.122  € 1.279 

BTSR3000 Bridge vergadertafel rond 120 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 546  € 574  € 701  € 861 

BTSR3500 Bridge vergadertafel rond 140 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 598  € 713  € 801  € 1.017 

BTSR4000 Bridge vergadertafel rond 160 cm doorsnede, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 110 cm.  € 694  € 806  € 1.190  € 1.347
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VERGADEREN Op voorraad

Kies uw kleur frame:
Onderstellen hebben een vaste hoogte.

WT - WitZW - ZwartAL - Aluminium

Optie:
BT WIEL: Set (4) wielen tbv Bridge verrijdbaar.
Zware kwaliteit. Wielen dubbel blokkeerbaar 
(draai- en rijrichting). Niet op voorraad. € 85

Kies uw type en kleur blad: 

25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag,  
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag (zie pag. 100).

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson EH - Eiken Halifax

Optie:
Kabelgoot op aanvraag

BRIDGE Code Bridge vergadertafel tonvorm
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT5020 Bridge vergadertafel tonvorm 200 x 80/100 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 460  € 529  € 641  € 865

BT5021 Bridge vergadertafel tonvorm 240 x 100/120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 523  € 654  € 803  € 1.122

BT6020 Bridge vergadertafel tonvorm 200 x 80/100 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 500  € 569  € 681  € 905

BT6021 Bridge vergadertafel tonvorm 240 x 100/120 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 563  € 694  € 843  € 1.162

BRIDGE Code Bridge vergadertafel ellipsvorm
 Bladtype 

 25 mm 
Melamine 

 25 mm  
Halifax 

 22 mm  
HPL 

 22 mm  
Fenix 

BT5022 Bridge vergadertafel ellipsvorm 240 x 120 cm, rechthoekige poten 30 x 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 528  € 654  € 797  € 1.115

BT6022 Bridge vergadertafel ellipsvorm 240 x 120 cm, ronde poten Ø 50 mm, vaste hoogte 75 cm.  € 568  € 694  € 837  € 1.155
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VERGADEREN
technische specificaties

25 mm dik met Melamine top met nerfstructuur 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag met nerfstructuur, 
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag.

EH - Halifax

BRIDGE Kies uw type en kleur blad: 
25 mm dik met Melamine top 
Bladen 25 mm dik, afgewerkt met melamine toplaag, 
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag.

ED - Eiken donker BS - BeukenEL - Eiken licht TN - Toscaans NotenWW - WitER - Eiken Robson

HFW – Roomwit HFG - GrijsHFZ – Zwart

22 mm dik FENIX top 
Bladen 22 mm dik,  toplaag met nanocoating (voelt zacht aan, geen reflectie, geen vingerafdrukken, kleurvast, antibacterieel, oppervlaktekrasjes makkelijk te verwijderen) 
Inclusief ABS stootrand 1 mm. Overige kleuren op aanvraag. 

HFD - Donkergrijs

22 mm dik met HPL top 
Bladen 22 mm dik, afgewerkt met HPL toplaag, 
Inclusief ABS stootrand 2 mm. Overige kleuren op aanvraag.

HBD - Betonlook donkerHEN - Eiken Natuur



Bridge hoge tafel pag. 7
Carvi barkrukken pag. 23
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Carvi bezoekersstoelen pag. 15
Carvi barkrukken pag. 15
Corner tafels brochure Huislijn
Kolom tafels brochure Huislijn
Aura Café prijslijst DeBerenn

CARVI



ZITTEN
CARVI Code Carvi 4-poots metalen frame, kuip in hout  Brutoverkoopprijs 

HS300-BB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, frame kleur al / zw / wt  € 173 

HS300-BW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 189 

HS300-EB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, frame kleur al / zw / wt  € 199 

HS300-EW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 204 

HS300-WN Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, frame kleur al / zw / wt  € 216 

 

HS355-BB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, frame kleur al / zw / wt  € 189 

HS355-BW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 205 

HS355-EB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, frame kleur al / zw / wt  € 215 

HS355-EW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 220 

HS355-WN Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, frame kleur al / zw / wt  € 232 

HS600-BB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm,  kuip in Beuken blank, frame kleur al / zw / wt  € 199 

HS600-BW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm,  kuip in Beuken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 215 

HS600-EB Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm,  kuip in Eiken blank, frame kleur al / zw / wt  € 225 

HS600-EW Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm,  kuip in Eiken wengé, frame kleur al / zw / wt  € 230 

HS600-WN Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm,  kuip in Walnoot, frame kleur al / zw / wt  € 242 
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Op voorraad

Kies uw kleur frame: Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag

ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium



CARVI Code Carvi 4-poots metalen frame, kuip in laminaat  Brutoverkoopprijs 

HS300-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur al / zw / wt  € 216

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS355-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur al / zw / wt  € 232

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS600-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur al / zw / wt  € 242

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

ZITTEN
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium

Kies uw kleur frame: Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag



CARVI Code Carvi 4-poots metalen frame, kuip gestoffeerd
 Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS300-... Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip gestoffeerd, frame kleur al / zw / wt  € 230  € 238  € 267  € 288  € 361  € 411

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS355-... Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip gestoffeerd, frame kleur al / zw / wt  € 246  € 254  € 283  € 304  € 377  € 427 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS600-... Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip gestoffeerd, frame kleur al / zw / wt  € 256  € 264  € 293  € 314  € 387  € 437 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 
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Extra opties stoffering:Kies uw kleur frame:

A - Padding B - Knopen

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag

ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium



CARVI Code Carvi 4-poots houten frame, kuip in hout  Brutoverkoopprijs 

HS310-BB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, zittingdrager kleur al / zw / wt  € 196 

HS310-BW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, zittingdrager kleur al / zw / wt  € 212 

HS310-EB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, zittingdrager kleur al / zw / wt  € 222 

HS310-EW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, zittingdrager kleur al / zw / wt  € 227 

HS310-WN Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, zittingdrager kleur al / zw / wt  € 239 

HS360-BB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 226 

HS360-BW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 242

HS360-EB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 252 

HS360-EW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 257 

HS360-WN Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 269 

HS610-BB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken blank, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 236 

HS610-BW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken wengé, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 252 

HS610-EB Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken blank, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 262 

HS610-EW Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken wengé, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 267 

HS610-WN Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Walnoot, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 279 

Op voorraadZITTEN
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium

Kies uw kleur zittingdrager: Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag



CARVI Code Carvi 4-poots houten frame, kuip in laminaat  Brutoverkoopprijs 

HS310-LWT Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), 
zittingdrager kleur al / zw / wt  € 239

*** Overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag    

HS360-LWT Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), 
zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 269

*** Overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag    

HS610-LWT Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm,  zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), 
zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 279

*** Overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag    
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium

Kies uw kleur zittingdrager: Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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CARVI Code Carvi 4-poots houten frame, kuip gestoffeerd
 Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS310-.. Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip gestoffeerd, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 253  € 261  € 290  € 311  € 384  € 434 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS360-.. Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm,  zithoogte 62 cm, kuip gestoffeerd, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 283  € 291  € 320  € 341  € 414  € 464 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS610-.. Carvi 4-poots, massief blank beuken rond Ø 38 mm,  zithoogte 82 cm, kuip gestoffeerd, zittingdrager/voetsteun kleur al / zw / wt  € 293  € 301  € 330  € 351  € 424  € 474 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

ZITTEN
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ZW - Zwart WT - WitAL - Aluminium

Extra opties stoffering:Kies uw kleur zittingdrager:

A - Padding B - Knopen

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag



CARVI Code Carvi sledeframe draadstaal, rond Ø 11 mm, kuip in hout  Brutoverkoopprijs 

HS320-BB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, frame verchroomd  € 126 

HS320-BW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, frame verchroomd  € 142 

HS320-EB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, frame verchroomd  € 152 

HS320-EW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, frame verchroomd  € 157 

HS320-WN Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, frame verchroomd  € 169 

 

HS350-BB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, frame verchroomd  € 173 

HS350-BW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, frame verchroomd  € 189

HS350-EB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, frame verchroomd  € 199 

HS350-EW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, frame verchroomd  € 204 

HS350-WN Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, frame verchroomd  € 216 

HS620-BB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken blank, frame verchroomd  € 183 

HS620-BW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken wengé, frame verchroomd  € 199

HS620-EB Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken blank, frame verchroomd  € 209 

HS620-EW Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken wengé, frame verchroomd  € 214 

HS620-WN Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Walnoot, frame verchroomd  € 226 
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Op voorraad

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:
Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag



CARVI Code Carvi sledeframe draadstaal, rond Ø 11 mm, kuip in laminaat  Brutoverkoopprijs 

HS320-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur verchroomd  € 169

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS350-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur verchroomd  € 216

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS620-LWT Carvi 4-poots, rond Ø 38 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat (wit op voorraad), frame kleur verchroomd  € 226

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

ZITTEN
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Op voorraad

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:
Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag



CARVI Code Carvi sledeframe draadstaal, rond Ø 11 mm, kuip gestoffeerd
 Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS320-... Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, stapelbaar, kuip gestoffeerd, frame verchroomd  € 183  € 191  € 220  € 241  € 314  € 364

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS350-... Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, stapelbaar, kuip gestoffeerd, frame verchroomd  € 230  € 238  € 267  € 288  € 361  € 411 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS620-... Carvi sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, stapelbaar, kuip gestoffeerd, frame verchroomd  € 240  € 248  € 277  € 298  € 371  € 421 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - Knopen

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:
Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag



OSCAR

Oscar barkrukken pag. 27



Oscar bezoekersstoelen pag. 27
Corner tafels brochure Huislijn



OSCAR Code Oscar 4-poots vierkant frame 20 x 20 mm, stapelbaar, kuip in hout Brutoverkoopprijs

HS200-BB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 112 

HS200-BW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 128 

HS200-EB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 138 

HS200-EW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 143 

HS200-ZW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS200-ZY Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS200-ZE Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS200-WN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS365-BB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 149 

HS365-BW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 165 

HS365-EB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 175 

HS365-EW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 180 

HS365-ZW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS365-ZY Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS365-ZE Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS365-WN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS420-BB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 159 

HS420-BW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 175 

HS420-EB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 185 

HS420-EW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 190 

HS420-ZW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS420-ZY Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS420-ZE Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS420-WN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

Opties:

*** Kunststof stoelkoppeling  € 6
*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag

ZITTEN
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots vierkant frame 20 x 20 mm, stapelbaar, kuip in laminaat Brutoverkoopprijs

HS200-LBL Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS200-LWT Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 155

HS200-LAN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 155

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS365-LBL Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc € 192

HS365-LWT Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc € 192

HS365-LAN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc € 192

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS420-LBL Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

HS420-LWT Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

HS420-LAN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

Opties:

*** Kunststof stoelkoppeling  € 6
*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:

Op voorraad



OSCAR Code Oscar 4-poots vierkant frame 20 x 20 mm, stapelbaar, kuip gestoffeerd
Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS200 Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 169  € 177  € 206  € 227  € 300  € 350 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS365 Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 62 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 206  € 214  € 243  € 264  € 337  € 387 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS420 Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, zithoogte 82 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 216  € 224  € 253  € 274  € 347  € 397 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Kunststof stoelkoppeling  € 6
*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag

ZITTEN
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots vierkant frame 20 x 20 mm, stapelbaar, met armleggers, 
kuip in hout / laminaat / stof Brutoverkoopprijs

HS210-BB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 154 

HS210-BW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 170 

HS210-EB Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 180 

HS210-EW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 185 

HS210-ZW Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS210-ZY Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS210-ZE Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS210-WN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS210-LBL Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

HS210-LWT Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

HS210-LAN Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

Stofgroepen Huislijn (pag. 38)
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HS210 Oscar 4-poots, vierkant 20 x 20 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 211  € 219  € 248  € 269  € 342  € 392 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots rond Ø 19 mm, stapelbaar, kuip in hout Brutoverkoopprijs

HS280-BB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 112 

HS280-BW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 128 

HS280-EB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 138 

HS280-EW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 143 

HS280-ZW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS280-ZY Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS280-ZE Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS280-WN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS370-BB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 149 

HS370-BW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 165 

HS370-EB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 175 

HS370-EW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 180 

HS370-ZW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm,  zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS370-ZY Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS370-ZE Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS370-WN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS410-BB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 159 

HS410-BW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 175 

HS410-EB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 185 

HS410-EW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 190 

HS410-ZW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm,  zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS410-ZY Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS410-ZE Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

HS410-WN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 202 

Opties:

*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag

ZITTEN
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots rond Ø 19 mm, stapelbaar, kuip in laminaat Brutoverkoopprijs

HS280-LBL Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS280-LWT Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

HS280-LAN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 155 

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS370-LBL Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS370-LWT Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

HS370-LAN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 192 

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

HS410-LBL Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

HS410-LWT Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

HS410-LAN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 202

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie met levertijd

Opties:

*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots rond Ø 19 mm, stapelbaar, kuip gestoffeerd
Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS280 Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 169  € 177  € 206  € 227  € 300  € 350 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS370 Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 62 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 206  € 214  € 243  € 264  € 337  € 387 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS410 Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, zithoogte 82 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 216  € 224  € 253  € 274  € 347  € 397 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar 4-poots rond Ø 19 mm, stapelbaar, met armleggers, 
kuip in hout / laminaat / stof Brutoverkoopprijs

HS290-BB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 154 

HS290-BW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc  € 170 

HS290-EB Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc  € 180 

HS290-EW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, framkleur al / zw / wt / mc  € 185 

HS290-ZW Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS290-ZY Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS290-ZE Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS290-WN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc  € 197 

HS290-LBL Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

HS290-LWT Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

HS290-LAN Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc  € 197

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

Stofgroepen Huislijn (pag. 38)
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HS290 Oscar 4-poots, rond Ø 19 mm met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc  € 211  € 219  € 248  € 269  € 342  € 392 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Meerprijs verchroomd frame  € 15
*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 
*** Overige RAL- kleuren op aanvraag
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:

ZITTEN
OSCAR Code Oscar sledeframe draadstaal rond Ø 11 mm, stapelbaar, kuip in hout Brutoverkoopprijs

HS220-BB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, frame verchroomd  € 126 

HS220-BW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, frame verchroomd  € 142

HS220-EB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, frame verchroomd  € 152 

HS220-EW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, frame verchroomd  € 157 

HS220-ZW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, frame verchroomd  € 169 

HS220-ZY Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, frame verchroomd  € 169 

HS220-ZE Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, frame verchroomd  € 169 

HS220-WN Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, frame verchroomd  € 169 

HS375-BB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 173 

HS375-BW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 189 

HS375-EB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 199

HS375-EW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Eiken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 204 

HS375-ZW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS375-ZY Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS375-ZE Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS375-WN Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS425-BB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 183 

HS425-BW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 199 

HS425-EB Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 209 

HS425-EW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Eiken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 214 

HS425-ZW Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226 

HS425-ZY Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226 

HS425-ZE Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226 

HS425-WN Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226 

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar sledeframe draadstaal rond Ø 11 mm, stapelbaar, kuip in laminaat Brutoverkoopprijs

HS220-LBL Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur verchroomd  € 169

HS220-LWT Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur verchroomd  € 169

HS220-LAN Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur verchroomd  € 169

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

HS375-LBL Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS375-LWT Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

HS375-LAN Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 216 

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

HS425-LBL Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226

HS425-LWT Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226

HS425-LAN Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 226

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag
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Op voorraad

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar sledeframe draadstaal rond Ø 11 mm, stapelbaar, kuip gestoffeerd
Stofgroepen Huislijn (pag. 38)
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HS220 Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur verchroomd  € 183  € 191  € 220  € 241  € 314  € 364 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS375 Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 62 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 230  € 238  € 267  € 288  € 361  € 411 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

HS425 Oscar sledeframe, draadstaal Ø 11 mm, zithoogte 82 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 240  € 248  € 277  € 298  € 371  € 421 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs zitting kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

Chroom op voorraad en overige RAL - kleuren op aanvraag

ZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:

ZITTEN
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Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:



OSCAR Code Oscar slede frame draadstaal rond Ø 11 mm, met armleggers, stapelbaar, 
kuip in hout / laminaat / stof Brutoverkoopprijs

HS230-BB Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 168 

HS230-BW Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Beuken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 184 

HS230-EB Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken blank, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 194 

HS230-EW Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Eiken wengé, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 199 

HS230-ZW Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211 

HS230-ZY Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano yellow, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211 

HS230-ZE Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Zebrano ebony, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211 

HS230-WN Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Walnoot, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211 

HS230-LBL Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat blauw, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211

HS230-LWT Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat wit, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211

HS230-LAN Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip in Laminaat antraciet, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 211

*** overige Laminaat- kleuren uit ABET UNI color collectie op aanvraag

Stofgroepen Huislijn (pag. 38)

1 2 3 4 5 6

HS230 Oscar slede frame, draadstaal Ø 11 mm, met armleggers, zithoogte 46 cm, kuip geheel gestoffeerd, framekleur al / zw / wt / mc / cr  € 225  € 233  € 262  € 283  € 356  € 406 

A Meerprijs kuip uitgevoerd met Padding.  € 15 

B Meerprijs kuip uitgevoerd met Knopen.  € 25 

Opties:

*** Meerprijs viltdoppen tbv harde vloer  € 10 

Overige RAL - kleuren op aanvraag
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Op voorraad

Extra opties stoffering:

A - Padding B - KnopenZW - Zwart WT - Wit MC - Mat chroom CR - ChroomAL - Aluminium

Kies uw kleur frame:
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STOFGROEPEN VOOR HUISLIJN

*** Bij gebruik van 2 kleuren geldt een meerprijs van 3% bruto***

Stofgroep: Type: Naam: Leverancier:

1 Stof Citadel
Phoenix

Camira 

2 Kunstleder Bugatti
Whisper

Artitex

Stof Advantage
Chateau
Era
Gravity

Kendal
Rivet
Xtreme
X2

Camira

3 Stof Velvet Classic Feltur

Stof Acrobat
Aspect
Blazer
Canopy
Halcyon-Linden

Hemp
Honeycomb
Mainline Flax
Mainline Plus 
Manila

Manhattan
Oxygen
Patina
Synergy
Sprint

Urban
Velocity
Xtreme CS

Camira

4 Leder Maldive Italy

Stof Aquarius
Halcyon-Aspen
Halcyon-Blossom
Halcyon-Cedar
Halcyon-Poplar

Hebden
Hitech
Intervene-Plane
Intervene-Texture
Intervene-Balance

Landscape-Contact
Landscape-Synergy
Nettle-Aztec
Nettle-Nomad
Nettle-Traveler

Silk
Track
Trail
24/7 Flax

Camira

5 Leder Tuscany Vintage Italy

Stof Code
Corrasion
Craggan

Individio
Main Line Stripe

Camira

6 Stof Synergy Quilt Channel
Synergy Quilt Chevron
Synergy Quilt Hourglass

Vintage
ZigZag

Camira

Voorraadkleuren Oscar zitschalen:

BB-beuken blank BW-beuken wenge EB-eiken blank EW-eiken wenge ZW-zebrano wit ZY-zebrano geel ZE-zebrano ebony

WN-walnoot LWT-laminaat wit LAN-laminaat 
antraciet

LBL-laminaat 
blauw

 Laminaat ABET diverse kleuren
met levertijd



Toto hoge tafel brochure Huislijn
Corner tafel brochure Huislijn
Oscar barkrukken pag. 27
Oscar bezoekersstoelen pag. 27
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