
 
 
 
 
 
         halve slede model    slede model    sofa model 
          
 
 
 
 
salontafel CUBIC                        1 oktober 2012 

 
afmeting / cm  omschrijving            halve slede  slede model  
 

130 x 70 x 27½  standaard blad * / frame geborsteld rvs 12x12 mm.   1.075,-    1.195,- 
100 x 100 x 27½   standaard blad * / frame geborsteld rvs 12x12 mm.  1.175,-       1.295,- 
110 x 110 x 27½  standaard blad * / frame geborsteld rvs 12x12 mm.  1.275,-         1.395,- 
120 x 120 x 27½  standaard blad * / frame geborsteld rvs 12x12 mm.  1.375,-         1.495,- 
140 x 140 x 27½  standaard blad * / frame geborsteld rvs 12x12 mm.     1.675,-    1.795,- 

 
Standaard afwerking: 
 

Bladen  : -  10 mm helder glas, 10 mm transparant grijs glas, 10 mm extra helder gecoat glas (standaard kleuren) 
- noten fineer  
- eiken fineer : zwart bruin gebeitst of donker grijs-bruin gebeitst (mat afgelakt) of white wash 

 
opties salontafels 
 

frame gecoat staal: standaard in matzwart ral 9005 / wit ral 9016 / cappuccino ral 7006 / rood ral 3002     -/- 100,- 
 
meerprijzen salontafels 
 

extra helder glas                            150,- 
extra helder satijnglas (matglas) gecoat (standaard kleuren)                  250,- 
tafelhoogte 32½  cm (boven 1.5 m2 op aanvraag)                       80,- 
niet standaard ral kleur voor het blad (zie algemene informatie)                      210,- 
     
 
 
bijzettafel CUBIC                           

 
afmeting / cm  omschrijving            halve slede  slede model sofa model 
   

35 x 35 x 50    gehard glas* 4mm. / geborsteld rvs 10x10mm.   400,-     425,-     - 
50 x 35 x 50    gehard glas* 4mm. / geborsteld rvs 10x10mm.   420,-     455,-   455,- 
50 x 50 x 35    gehard glas* 4mm. / geborsteld rvs 10x10mm.      440,-     465,-     - 
50 x 50 x 50    gehard glas* 4mm. / geborsteld rvs 10x10mm.      455,-     480,-   480,- 

 
Standaard afwerking: 
 

Bladen  : -  4 mm helder glas, 4 mm transparant grijs glas, 4 mm extra helder gecoat glas (standaard kleuren) 
 
Opties bijzettafels 
 

frame gecoat staal: standaard in matzwart ral 9005 / wit ral 9016 / cappuccino ral 7006 / rood ral 3002     -/- 050,- 
 
meerprijzen bijzettafels 

extra helder glas                              050,- 
extra helder satijnglas (matglas) gecoat (standaard kleuren)                  125,-  
blad in noten fineer, eikenfineer zwart-bruin / donker bruin-grijs / white wash                       080,- 
niet standaard ral kleur voor het blad (zie algemene informatie)                 175,- 
     
 
 
algemene informatie 
 

LET OP       : a.u.b. uitvoering vermelden : halve slede, slede of sofa model 

blad       : alle glazen bladen van de modellen CUBIC zijn standaard gehard  
standaard kleuren glas  : ral 7006 cappuccino / ral 7021 zwart-grijs / ral 8019 negro /  

     ral 9005 zwart / ral 9016 wit / rood ral 3002 
opmerking kleuren frames  : veel afwijkende ral-kleuren zijn mogelijk doch informeert u  

  a.u.b. of ook uw specifieke kleur leverbaar is  
onderstel      : in verstek geborsteld rvs of gecoat 
opmerking      : afwijkingen vrijwel altijd mogelijk doch op aanvraag 

prijzen       : verkoopprijzen inclusief b.t.w. 


