
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
salontafel duzio naar ontwerp van Henk Vos                  1 oktober 2012 

 
 
afmeting / cm  A  omschrijving gehard glas               €    bovenaanzicht 

 
100 x 70 x 26    helder of transparant grijs glas / alu.onderstel (zie alg.info)     895,- 
100 x 100 x 26   helder of transparant grijs glas / alu.onderstel (zie alg.info)  1.075,- 
120 x 100 x 26   helder of transparant grijs glas / alu.onderstel (zie alg.info)  1.230,- 
140 x 100 x 26   helder of transparant grijs glas / alu.onderstel (zie alg.info)  1.310,- 
160 x 100 x 26   helder of transparant grijs glas / alu.onderstel (zie alg.info)  1.390,- 

 
Optieoneel: extra helder, gehard glas (aanzienlijk minder ‘groen’ van kleur)       350,- 
 
 
afmeting / cm  B  omschrijving gehard glas               €     

 
100 x 70 x 26    satijn glas / aluminium onderstel (zie alg.info)      1.085,- 
100 x 100 x 26   satijn glas / aluminium onderstel (zie alg.info)      1.265,- 
120 x 100 x 26   satijn glas / aluminium onderstel (zie alg.info)      1.455,- 
140 x 100 x 26   satijn glas / aluminium onderstel (zie alg.info)      1.555,- 
160 x 100 x 26   satijn glas / aluminium onderstel (zie alg.info)      1.655,- 

 
Optioneel: gelakt, gehard glas (matte zijde van het glas blijft boven)         435,- 
satijn glas in extra heldere uitvoering                  350,-  
 
afmeting / cm  C  omschrijving gehard glas               €     

 
100 x 70 x 26   extra helder + gelakt glas / aluminium onderstel (zie alg.info) 1.525,- 
100 x 100 x 26   extra helder + gelakt glas / aluminium onderstel (zie alg.info) 1.705,- 
120 x 100 x 26   extra helder + gelakt glas / aluminium onderstel (zie alg.info) 1.760,- 
140 x 100 x 26   extra helder + gelakt glas / aluminium onderstel (zie alg.info) 1.845,- 
160 x 100 x 26   extra helder + gelakt glas / aluminium onderstel (zie alg.info) 2.015,- 

 
Optioneel:  hoogte 31 cm salontafels 

hoogte 31  cm                          80,- 
 
 
algemene informatie 

 
glas    : - altijd gehard 8mm geheel in verstek verwerkt 
      - LET OP de verschillende uitvoeringen van het glas; 
        A  -extra helder glas is aanzienlijk minder groen dan standaard “float glas” 
        -door de natuurlijke kleur van glas wijken kleuren op standaard “float glas” 
         af van de werkelijkheid. Houd hier m.n. bij lichte kleuren rekening mee en 
         pas bij twijfel “extra helder” glas toe (groep C)  
        B  -satijn glas geeft een egale matte uitstraling aan het glas en is in tegen- 
         stelling tot gezandstraald (en niet nabehandeld) glas vrijwel ongevoelig  
         voor het meest voorkomend vuil.  
        -satijnglas is minder gevoelig voor krassen dan helder glas. 

  C  -extra helder (ontkleurd) glas geeft kleuren zeer natuurgetrouw weer en 
         geeft bovendien een prachtige hoogglans aan de lak.   
standaard kleuren       ral 7006 cappuccino  ral 8019 negro 
keramisch gelakt glas   ral 7021 zwart/grijs   ral 9016 wit 
         ral 9005 zwart     
onderstel   : - aluminium “kruis”onderstel uitgevoerd in geschuurd aluminium (instelbaar) 
      - aluminium gepolijst poten 
opmerking   : afwijkende materialen voor poten of speciale vormen op aanvraag 
prijzen    : verkoopprijzen inclusief b.t.w. 


