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PRIJSLIJST GEBAKKEN EIKEN TAFELS (per november 2021) 
 
Standaard met metalen (U of X) poten of 4 houten poten op de hoeken.  
Zwevend onderstel hout of staal V (zwart) + € 250,-  
Kloostertafel en kolompoottafel + € 450,-  
Poedercoaten van onderstel + € 150,-  
Losse Bladen -/- € 450,- 

DEZE TAFELS WORDEN UITSLUITEND IN DE RUSTIEK UITVOERING GELEVERD. DUS NIET GESTOPT!  

  
Standaard 110 cm breed 6 cm dik 110cm breed/6cm dik 
180 x 100 x 4  €2400,-  €2550,-  €2600,-  €2750,- 
200 x 100 x 4  €2500,-  €2650,-  €2700,-  €2850,- 
220 x 100 x 4  €2600,-  €2750,-  €2800,-  €2950,- 
240 x 100 x 4  €2700,-  €2850,-  €2900,-  €3050,- 
260 x 100 x 4  €2800,-  €2950,-  €3000,-  €3150,- 
280 x 100 x 4  €2900,-  €3050,-  €3100,-  €3250,- 
300 x 100 x 4  €3050,-  €3200,-  €3250,-  €3400,- 
325 x 100 x 4  €3400,-  €3575,-  €3600,-  €3775,- 
350 x 100 x 4  €3600,-  €3775,-  €3800,-  €3950,- 
 

       
 

 
 

Tafel, 4 cm dik, ovaal met dichte of open voet 
240 x 120 cm  €3200,- 
260 x 135 cm  €3550,- 
 

       
 



 

Segeersstraat 8, 4331 JN Middelburg – 0118 63 41 33 – info@depagterinterieurs.nl 

 
Ronde eettafels incl. metalen of houten kruispoot  
110 cm   €1750,- 
120 cm   €1850,- 
130 cm   €1950,- 
140 cm   €2050,- 
150 cm   €2200,- 
160 cm   €2250,- 
170 cm   €2350,- 
180 cm   €2500,- 
 

 
 

 
Ovale tafels met conische voet zwart gecoat 
220 x 120 cm  €3550,- 
240 x 120 cm €3650,- 
260 x 130 cm €3750,- 
280 x 130 cm €3850,- 
  
Ronde tafels met conische voet zwart gecoat 
150 cm  €2750,- 
160 cm €2850,- 
170 cm €2975,- 
 
 

 
 

Poten worden gevuld met zand 
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Salontafel (30 – 50 cm hoogte) incl. metalen onderstel of houten poten 
100 x 60 cm  €1050,- 
120 x 60/70 cm  €1200,- 
140 x 70/80 cm  €1350,- 
160 x 80/90 cm  €1450,- 
180 x 90/110 cm  €1550,- 
70 x 70 cm  €775,- 
80 x 80 cm  €900,- 
90 x 90 cm  €1150,- 
100 x 100 cm  €1250,- 
120 x 120 cm  €1450,- 

 
 

Wandtafel hoogte tussen 60 – 90 cm incl. metalen onderstel 
120 cm lang  €925,- 
140 cm lang  €975,- 
160 cm lang  €1025,- 
180 cm lang  €1150,- 
200 cm lang  €1250,- 
Extra onderplank + € 375, 

 
 
 
 

Poten 
Stalen U-poot 
+ €0,- 

 

 
 

Stalen X-poot 
+ €0,- 
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Zweefpoot 
+ €250,- 

 

 
 

Zweefpoot met twee kolommen 
+ €250,- 

 

 
 

 
 
 
 
Stalen kruispoot 
+ €250,- 

 

 
 

 
 
 
Overlappende V-poot 
+ €250,- 
 

 

 


