
MAATMOGELIJKHEDEN & SPECIFICATIES
SIZE OPTIONS & SPECIFICATIONS

Uitvoeringen
Zeep: gezeept eiken
Olie: naturel eiken, gerookt eiken, naturel massief noten
Lak: aged eiken, ash grey eiken, coal black eiken, white wash eiken, Skylt soap 
look eiken, smoked Skylt soap look eiken
(Kijk voor de voorbeelden bij ‘Materiaal- en kleurmogelijkheden’)

Tafelblad 
Massief Frans eiken en massief Amerikaans noten (verantwoorde houtkap).
Het roken is een natuurlijk proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken 
donkerder wordt van uitstraling. Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of 
zeep. De gebeitst gelakte uitvoeringen eiken worden eerst gebeitst met de 
gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak 
die in meerdere matte lagen wordt aangebracht en zorgt voor een ruwere 
onbehandelde “look en feel”.
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met 
transparante matte lak. 

Geborsteld 
Het borstelen van de tafel is mogelijk. Noesten worden opgevuld met een twee 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere 
tekening van de nerven van het hout. 

Onderstel 
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard 
afgewerkt met een donkergrijze poedercoating. 

Maatwerk
Afwijkende maten, kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Tevens kan 
het tafelblad ook uit één deel geleverd worden i.p.v. standaard twee delen, 
zonder meerprijs. Andere RAL kleuren voor het onderstel zijn op verzoek mogelijk. 
De positie van het frame is standaard aan het eind van tafelblad. Op verzoek is 
een andere positie ook mogelijk zonder meerprijs. 

Finishes
Soap: soaped oak
Oil: natural oak, smoked oak, natural American walnut 
Lacquer: aged oak, ash grey oak, coal black oak, white wash oak, Skylt soap look 
oak, smoked Skylt soap look oak
(For examples, see “Material and color options”)

Table top
Solid French oak and solid American walnut (responsible harvest wood).
The smoking is a natural process which is done with ammoniac. The smoking 
process brings out the natural dark brown color. Color differences may occur 
because of the variety of acid in the wood. Natural versions are being treated 
with linseed oil or soap.  The “aged”, “ash grey”, “coal black”, ”skylt soap look” and 
“skylt smoked” oak versions are first stained and finished with a mat transparent 
lacquer.

Brushed 
Brushing the table is possible. Nests are filled with a two-compartment resin. 
The brushing process ensures a stronger drawing of the grain of the wood.

Frame
Laser cut rolled steel powder coated in the color dark grey. 

Custom size
Custom size and different colors or wood are possible. The tabletop can be 
made with a single rather than the standard double plank configuration upon 
request without surcharge. Other colors and the position of the frame can be 
changed upon request. Standard we will position the frame at the end.
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