Caro
Tablesets

Caro

Caro ronde tafel + onderblad
Persoonlijk voor jou gemaakt
229,-

Rond is het nieuwe vierkant, dus met
de Caro tafelserie is jouw interieur
weer helemaal bij de tijd. Het gebruik
van mooie materialen, zoals massief
hardhout en zwart staal geven de Caro
tafelserie een exclusieve uitstraling.
De tafels zijn leverbaar in een versie
met of zonder met onderblad. Ideale
bergruimte voor je favoriete boek en de
afstandsbediening of een heerlijk strak
en opgeruimd design.

149,-

Met onderblad

Waarom is massief zo belangrijk?
Opgedikte tafelbladen zijn van een
mindere kwaliteit dan massieve bladen.
Bij een opgedikt blad wordt er op de
zijkanten een rand onder het blad
gemaakt waardoor het blad dikker
lijkt. Een opgedikt blad is duidelijk te
herkennen aan de lijn die zichtbaar is
aan de zijkant van de tafel en het dikte
verschil onder het blad. Omdat hout
werkt is de kans groot dat de rand onder
het blad iets zal gaan uitsteken.

Caro ronde tafel

Opties

Persoonlijk voor jou gemaakt
179,-

119,-

Care & Color 200ml.: € 16,95 p.s.
Intens, Rustiek, Grey wash of Black

PRO Care 200ml.: € 16,95 p.s.

PRO Care
Geef je houten tafel een
optimale bescherming
met UrbanSofa PRO Care!

Prachtig, doorleeft, antiek hardhout en zwart staal

Scherp geprijsd & toch duurzaam
De bladen zijn gemaakt van antiek
Sleeper Wood. Bij de productie houden
wij rekening met mens en milieu.
Alle tafels zijn daarom voorzien van een
keurmerk. Dit houdt in dat al ons tropisch
hardhout van duurzaam beheerde bossen
afkomstig is. Door onze efficiënte
productie en slimme import in eigen
beheer betaal je altijd de scherpste prijs.

Tableset Caro met of zonder onderblad
Tafel ø 90 cm
Hoogte: 45 cm

Tafel ø 50 cm

Plantentafel ø 40 cm

Hoogte: 45 cm

Hoogte: 75 cm

met onderblad

met onderblad

met onderblad

229,-

389,-

209,-

149,-

259,-

139,-

Tafel ø 90 cm
Hoogte: 45 cm

Tafel ø 50 cm
Hoogte: 45 cm

179,Zonder onderblad

119,-

329,-

219,-

Al ons tropisch hardhout
is afkomstig van
duurzaam beheerde bossen

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
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