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BLADVORMEN

Ronde rechthoek
verjongd

Rechte rechthoek
verjongd

Rechthoekig
afgerond

Vierkant
verjongd

Rechthoekig
niet verjongd

Ellips
verjongd

Rond
verjongd

Boot
verjongd



BOURGONDIËR
STALEN POOT MET RALKLEUR

4



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
afgerond

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.259 € 2.299  € 2.399  € 2.499 

200  € 2.359  € 2.399  € 2.499  € 2.659 

220  € 2.559  € 2.559  € 2.699  € 2.799 

240  € 2.799  € 2.859  € 2.999  € 3.159 

260  € 2.999  € 3.059  € 3.199  € 3.359 

280  € 3.399  € 3.459  € 3.659  € 3.859 

300  € 3.599  € 3.659  € 3.859  € 4.059 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 3.059 € 3.059 € 3.259  € 3.459 

200  € 3.259  € 3.299  € 3.459  € 3.659 

220  € 3.659  € 3.699  € 3.959  € 4.159 

240  € 4.059  € 4.159  € 4.399  € 4.659 

260  € 4.359  € 4.459  € 4.699  € 4.999 

280  € 5.359  € 5.399  € 5.759  € 6.099 

300  € 5.659  € 5.759  € 6.099  € 6.499 

Bourgondiër 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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BURGERIJ
STALEN POOT MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
afgerond

Burgerij 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 40 mm

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm

lengte massief massief

180 € 1.499  € 1.559 

200  € 1.659  € 1.699 

220  € 1.759  € 1.799 

240  € 1.859  € 1.959 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm

lengte massief massief

180  € 1.959 € 2.059 

200  € 2.159  € 2.259 

220  € 2.259  € 2.399 

240  € 2.599  € 2.759 
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COLUMBUS
STALEN POOT MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 3.359  € 3.359  € 3.459  € 3.559 

200  € 3.459  € 3.499  € 3.599  € 3.759 

220  € 3.659  € 3.699  € 3.859  € 3.959 

240  € 3.859  € 3.959  € 4.059  € 4.199 

260  € 4.159  € 4.199  € 4.359  € 4.499 

280  € 4.559  € 4.559  € 4.759  € 4.959 

300  € 4.859  € 4.899  € 5.099  € 5.299

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 4.199  € 4.259  € 4.459  € 4.599 

200  € 4.599  € 4.659  € 4.859  € 5.059 

220  € 4.799  € 4.859  € 5.059  € 5.299 

240  € 5.159  € 5.159  € 5.399  € 5.659 

260  € 5.559  € 5.559  € 5.859  € 6.159 

280  € 5.859  € 5.899  € 6.159  € 6.459 

300  € 6.499  € 6.559  € 6.899  € 7.259 

Columbus 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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DRAKE
STALEN POOT MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 1.959  € 1.999  € 2.059  € 2.159 

200  € 2.059  € 2.099  € 2.199  € 2.299 

220  € 2.259  € 2.299  € 2.399  € 2.499 

240  € 2.459  € 2.499  € 2.599  € 2.759 

260  € 2.659  € 2.699  € 2.859  € 2.999 

280  € 2.999  € 3.059  € 3.259  € 3.399 

300  € 3.359  € 3.399  € 3.559  € 3.759

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.759 € 2.799  € 2.959 € 3.099 

200  € 3.099  € 3.159  € 3.299  € 3.499 

220  € 3.259  € 3.359  € 3.559  € 3.759 

240  € 3.559  € 3.659  € 3.859  € 4.059 

260  € 3.899  € 3.959  € 4.199  € 4.459 

280  € 4.199  € 4.259  € 4.499  € 4.759 

300  € 4.799  € 4.859  € 5.159  € 5.459 

Drake 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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EIFFEL
STALEN POOT MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.859  € 1.899  € 1.999  € 2.059 

200  € 1.999  € 2.059  € 2.159  € 2.259 

220  € 2.159  € 2.199  € 2.359  € 2.459 

240  € 2.359  € 2.399  € 2.559  € 2.659 

260  € 2.599  € 2.659  € 2.759  € 2.899 

280  € 2.959  € 2.999  € 3.159  € 3.299 

300  € 3.259  € 3.299  € 3.499  € 3.659

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.659  € 2.699  € 2.859  € 2.999 

200  € 2.999  € 3.059  € 3.259  € 3.399 

220  € 3.199  € 3.259  € 3.459  € 3.659 

240  € 3.499  € 3.559  € 3.759  € 3.999 

260  € 3.859  € 3.899  € 4.159  € 4.399 

280  € 4.099  € 4.159  € 4.459  € 4.699 

300  € 4.699  € 4.759  € 5.059  € 5.399 

Eiffel 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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GENERAL
STALEN POOT MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.059 € 2.059  € 2.159  € 2.259 

200  € 2.199  € 2.259  € 2.359  € 2.499 

220  € 2.459  € 2.499  € 2.659  € 2.759 

240  € 2.659  € 2.690  € 2.859  € 2.999 

260  € 2.959  € 3.059  € 3.199  € 3.359 

280  € 3.359  € 3.399  € 3.599  € 3.859 

300  € 3.759  € 3.759  € 3.999  € 4.259 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.999  € 3.059  € 3.199  € 3.399 

200  € 3.359  € 3.459  € 3.659  € 3.859 

220  € 3.699  € 3.759  € 3.999  € 4.259 

240  € 3.959  € 3.959  € 4.259  € 4.499 

260  € 4.359  € 4.399  € 4.690  € 5.059 

280  € 4.699  € 4.759  € 5.059  € 5.399 

300  € 5.359  € 5.399  € 5.799  € 6.199 

Bank

eiken noten

afmeting massief massief

200x40x47 cm  € 1.459  € 1.859 

220x40x47 cm  € 1.499  € 1.959 

240x40x47 cm  € 1.659  € 2.299 

260x40x47 cm  € 1.799  € 2.499 

280x40x47 cm  € 1.859  € 2.659 

300x40x47 cm  € 2.059  € 3.159 

General 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 40 mm rechthoekig

niet verjongd

15

https://www.seuren-tafels.nl
https://www.seuren-tafels.nl


GULLIVER SPAGAAT
HOUTEN POOT
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.159  € 2.199  € 2.299  € 2.399 

200  € 2.299  € 2.359  € 2.459  € 2.559 

220  € 2.499  € 2.559  € 2.699  € 2.799 

240  € 2.759  € 2.759  € 2.899  € 3.059 

260  € 2.999  € 3.059  € 3.199  € 3.359 

280  € 3.359  € 3.399  € 3.599  € 3.759 

300  € 3.699  € 3.759  € 3.959  € 4.159 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 3.399  € 3.459  € 3.659  € 3.799 

200  € 3.799  € 3.859  € 4.059  € 4.259 

220  € 3.999  € 4.059  € 4.259  € 4.499 

240  € 4.359  € 4.359  € 4.599  € 4.859 

260  € 4.759  € 4.799  € 5.059  € 5.359 

280  € 5.059  € 5.099  € 5.399  € 5.659 

300  € 5.699  € 5.759  € 6.099  € 6.459 

Gulliver Spagaat 
onderstel: hout
bladdikte: 60 mm
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GULLIVER SPAGAAT
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.999  € 3.059  € 3.159 € 3.259 

200  € 3.159  € 3.199  € 3.299  € 3.399 

220  € 3.359  € 3.399  € 3.559  € 3.659 

240  € 3.559  € 3.590  € 3.759  € 3.899 

260  € 3.859  € 3.899  € 4.059  € 4.199 

280  € 4.199  € 4.259  € 4.459  € 4.590 

300  € 4.559  € 4.599  € 4.799  € 4.999 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 3.899  € 3.959  € 4.099  € 4.299 

200  € 4.259  € 4.359  € 4.559  € 4.759 

220  € 4.499  € 4.559  € 4.759  € 4.959 

240  € 4.799  € 4.859  € 5.099  € 5.359 

260  € 5.190  € 5.259  € 5.559  € 5.799 

280  € 5.559  € 5.599  € 5.859  € 6.159 

300  € 6.199  € 6.259  € 6.559  € 6.959 

Gulliver Spagaat 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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JUMP & WAVE
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.559  € 2.599 € 2.699 € 2.759 

200  € 2.699  € 2.759  € 2.859  € 2.959 

220  € 2.859  € 2.859  € 2.959  € 3.059 

240  € 2.999  € 3.059  € 3.159  € 3.259 

260  € 3.259  € 3.259  € 3.399  € 3.559 

280  € 3.559  € 3.599  € 3.759  € 3.899 

300  € 3.859  € 3.859  € 4.059  € 4.259 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 3.259  € 3.359  € 3.459  € 3.599 

200  € 3.559  € 3.659  € 3.799  € 3.959 

220  € 3.759  € 3.799  € 3.959  € 4.159 

240  € 3.899  € 3.959  € 4.159  € 4.359 

260  € 4.259  € 4.299  € 4.559  € 4.759 

280  € 4.499  € 4.559  € 4.799  € 5.059 

300  € 5.059  € 5.059  € 5.359  € 5.659 

Jump & Wave
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm

Jump & Wave 1.0
Bovenaanzicht onderstel:

Jump & Wave 2.0
Bovenaanzicht onderstel:

Jump & Wave 3.0
Bovenaanzicht onderstel:
Prijs op aanvraag
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MINI SKIRT
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.759  € 1.799  € 1.899  € 1.959 

200  € 1.959  € 1.999  € 2.099  € 2.199 

220  € 2.059  € 2.099  € 2.199  € 2.299 

240  € 2.159  € 2.199  € 2.299  € 2.399 

260  € 2.459  € 2.459  € 2.599  € 2.759 

280  € 2.599  € 2.659  € 2.799  € 2.959 

300  € 3.199  € 3.259  € 3.399  € 3.559 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.359  € 2.399  € 2.499  € 2.659 

200  € 2.590  € 2.659  € 2.859  € 2.959 

220  € 2.799  € 2.859  € 2.999  € 3.159 

240  € 3.099  € 3.159  € 3.359  € 3.559 

260  € 3.459  € 3.499  € 3.759  € 3.999 

280  € 3.759  € 3.759  € 4.059  € 4.259 

300  € 4.559  € 4.599  € 4.899  € 5.199 

Mini Skirt 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm
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MOONSHADOW
HOUTEN POOT
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.499  € 1.559  € 1.599  € 1.699 

200  € 1.659  € 1.699  € 1.759  € 1.859 

220  € 1.759  € 1.799  € 1.899  € 1.999 

240  € 1.959  € 1.999  € 2.099  € 2.199 

260  € 2.159  € 2.259  € 2.359  € 2.499 

280  € 2.499  € 2.559  € 2.699  € 2.859 

300  € 2.759  € 2.799  € 2.999  € 3.159 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.359  € 2.399 € 2.559  € 2.699 

200  € 2.659  € 2.699  € 2.859  € 3.059 

220  € 2.859  € 2.899  € 3.059  € 3.259 

240  € 2.999  € 3.059  € 3.259  € 3.459 

260  € 3.359  € 3.399  € 3.659  € 3.859 

280  € 3.599  € 3.659  € 3.899  € 4.159 

300  € 4.159  € 4.159  € 4.459  € 4.759 

Moonshadow 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rond
verjongd 

vierkant
verjongd

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

Moonshadow 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm

Salontafel rechthoekig

eiken noten

afmeting massief massief

60 x 60 cm € 459 € 599 

80 x 80 cm  € 559  € 759 

100 x 100 cm  € 759  € 1.059 

120 x 120 cm  € 899  € 1.359 

120 x 80 cm  € 699  € 1.059 

140 x 70 cm  € 759  € 1.059 

160 x 100 cm  € 999  € 1.599 

Salontafel vierkant

eiken noten

afmeting l x b x h massief massief

40 x 40 x 40 cm  € 359  € 459 

50 x 50 x 35 cm  € 459  € 499 

60 x 60 x 50 cm  € 459  € 599 

90 x 90 x 30 cm  € 699  € 899 

Salontafel rond

eiken noten

rond x hoogte massief massief

ø 40 cm x 40 cm  € 359  € 459 

ø 50 cm x 35 cm  € 459  € 499 

ø 60 cm x 50 cm  € 459  € 599 

ø 90 cm x 30 cm  € 699  € 899 
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Moonshadow 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm

Bank

eiken noten

afmeting massief massief

200x40x47 cm  € 999  € 1.399 

220x40x47 cm  € 1.059  € 1.499 

240x40x47 cm  € 1.159  € 1.859 

260x40x47 cm  € 1.359  € 2.059 

280x40x47 cm  € 1.399  € 2.199 

300x40x47 cm  € 1.559  € 2.699 
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MOONSHADOW
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.299  € 2.359  € 2.399  € 2.459 

200  € 2.459  € 2.459  € 2.559  € 2.659 

220  € 2.559  € 2.599  € 2.699  € 2.799 

240  € 2.699  € 2.759  € 2.859  € 2.999 

260  € 2.959  € 2.999  € 3.159  € 3.259 

280  € 3.259  € 3.299  € 3.459  € 3.599 

300  € 3.559  € 3.599  € 3.759  € 3.959 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.999  € 3.059  € 3.199 € 3.359 

200  € 3.299  € 3.359  € 3.499  € 3.659 

220  € 3.459  € 3.499  € 3.699  € 3.899 

240  € 3.659  € 3.699  € 3.899  € 4.099 

260  € 3.959  € 4.059  € 4.259  € 4.499 

280  € 4.259  € 4.299  € 4.559  € 4.759 

300  € 4.759  € 4.799  € 5.099  € 5.359 

Eettafel vierkant 

eiken noten

afmeting massief massief

80 x 80 cm € 1.759 € 1.959 

100 x 100 cm  € 1.899  € 2.199 

120 x 120 cm  € 2.059  € 2.499 

140 x 140 cm  € 2.359  € 2.999 

160 x 160 cm  € 2.699  € 3.599 

180 x 180 cm  € 2.999  € 4.159 

Eettafel rond 

eiken noten

afmeting massief massief

ø 80 cm € 1.759 € 1.959 

ø 100 cm  € 1.899  € 2.199 

ø 120 cm  € 2.059  € 2.499 

ø 140 cm  € 2.359  € 2.999 

ø 160 cm  € 2.699  € 3.599 

ø 180 cm  € 2.999  € 4.159 

rond
verjongd 

vierkant
verjongd 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Moonshadow 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm
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PITCHER

30



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

boot
verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.799 € 1.859  € 1.959  € 2.059 

200  € 1.959  € 1.999  € 2.099  € 2.199 

220  € 2.099  € 2.159  € 2.259  € 2.359 

240  € 2.259  € 2.299  € 2.459  € 2.559 

260  € 2.499  € 2.559  € 2.759  € 2.859 

280  € 2.959  € 2.959  € 3.159  € 3.359 

300  € 3.459  € 3.499  € 3.699  € 3.899 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.859  € 2.899  € 3.059  € 3.259 

200  € 3.159  € 3.199  € 3.399  € 3.599 

220  € 3.359  € 3.399  € 3.599  € 3.859 

240  € 3.559  € 3.599  € 3.859  € 4.059 

260  € 3.899  € 3.959  € 4.259  € 4.499 

280  € 4.259  € 4.299  € 4.559  € 4.859 

300  € 5.159  € 5.199  € 5.559  € 5.859 

Pitcher 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm

Pitcher double
Bovenaanzicht onderstel:

Pitcher single
Bovenaanzicht onderstel:
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SIDNEY
HOUTEN POOT
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.859  € 1.899  € 1.959  € 2.059 

200  € 1.999  € 2.059  € 2.159  € 2.259 

220  € 2.159  € 2.159  € 2.259  € 2.359 

240  € 2.299  € 2.359  € 2.459  € 2.559 

260  € 2.559  € 2.559  € 2.699  € 2.859 

280  € 2.859  € 2.899  € 3.059  € 3.199 

300  € 3.090  € 3.159  € 3.359  € 3.499 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180   € 2.759  € 2.799  € 2.959  € 3.059 

200  € 3.059  € 3.099  € 3.259  € 3.459 

220  € 3.199  € 3.259  € 3.459  € 3.659 

240  € 3.359  € 3.459  € 3.659  € 3.859 

260  € 3.699  € 3.759  € 3.999  € 4.259 

280  € 3.959  € 4.059  € 4.259  € 4.499 

300  € 4.499  € 4.559  € 4.859  € 5.099

Sidney 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm
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SIDNEY
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.799  € 1.859  € 1.959  € 1.999 

200  € 1.959  € 1.999  € 2.099  € 2.199 

220  € 2.099  € 2.159  € 2.259  € 2.359 

240  € 2.259  € 2.299  € 2.399  € 2.559 

260  € 2.499  € 2.559  € 2.659  € 2.799 

280  € 2.799  € 2.859  € 2.999  € 3.159 

300  € 3.059  € 3.159  € 3.299  € 3.459 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.559  € 2.559  € 2.699  € 2.859 

200  € 2.859  € 2.859  € 3.059  € 3.199 

220  € 2.999  € 3.059  € 3.259  € 3.399 

240  € 3.159  € 3.199  € 3.399  € 3.599 

260  € 3.499  € 3.559  € 3.799  € 3.999 

280  € 3.759  € 3.799  € 4.059  € 4.299 

300  € 4.259  € 4.359  € 4.599  € 4.899 

rechthoekig
niet verjongd

Sidney 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm
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SPIKE
HOUTEN POOT

36



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.599 € 1.659  € 1.699  € 1.799 

200  € 1.759  € 1.759  € 1.859  € 1.959 

220  € 1.859  € 1.899  € 1.999  € 2.099 

240  € 1.999  € 2.059  € 2.159  € 2.299 

260  € 2.259  € 2.299  € 2.459  € 2.559 

280  € 2.559  € 2.599  € 2.759  € 2.959 

300  € 2.859  € 2.899  € 3.059  € 3.259 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.459  € 2.499  € 2.659  € 2.759 

200  € 2.759  € 2.799  € 2.959  € 3.090 

220  € 2.899  € 2.959  € 3.159  € 3.359 

240  € 3.059  € 3.159  € 3.359  € 3.559 

260  € 3.399  € 3.459  € 3.699  € 3.959 

280  € 3.659  € 3.759  € 3.959  € 4.199 

300  € 4.199  € 4.259  € 4.559  € 4.799 

Eettafel vierkant 

eiken noten

afmeting massief massief

80 x 80 cm  € 1.199  € 1.359 

100 x 100 cm  € 1.359  € 1.659 

120 x 120 cm  € 1.499  € 1.959 

140 x 140 cm  € 1.790  € 2.459 

160 x 160 cm  € 2.159  € 3.059 

180 x 180 cm  € 2.459  € 3.559 

Eettafel rond 

eiken noten

afmeting massief massief

ø 80 cm  € 1.199  € 1.359 

ø 100 cm  € 1.359  € 1.659 

ø 120 cm  € 1.499  € 1.959 

ø 140 cm  € 1.790  € 2.459 

ø 160 cm  € 2.159  € 3.059 

ø 180 cm  € 2.459  € 3.559 

rond
verjongd 

vierkant
verjongd 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Spike 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm
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SPIKE
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.599 € 1.659  € 1.699  € 1.799 

200  € 1.759  € 1.759  € 1.859  € 1.959 

220  € 1.859  € 1.899  € 1.999  € 2.099 

240  € 1.999  € 2.059  € 2.159  € 2.299 

260  € 2.259  € 2.299  € 2.459  € 2.559 

280  € 2.559  € 2.599  € 2.759  € 2.959 

300  € 2.859  € 2.899  € 3.059  € 3.259 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.459  € 2.499  € 2.659  € 2.759 

200  € 2.759  € 2.799  € 2.959  € 3.090 

220  € 2.899  € 2.959  € 3.159  € 3.359 

240  € 3.059  € 3.159  € 3.359  € 3.559 

260  € 3.399  € 3.459  € 3.699  € 3.959 

280  € 3.659  € 3.759  € 3.959  € 4.199 

300  € 4.199  € 4.259  € 4.559  € 4.799 

Eettafel vierkant 

eiken noten

afmeting massief massief

80 x 80 cm  € 1.199  € 1.359 

100 x 100 cm  € 1.359  € 1.659 

120 x 120 cm  € 1.499  € 1.959 

140 x 140 cm  € 1.790  € 2.459 

160 x 160 cm  € 2.159  € 3.059 

180 x 180 cm  € 2.459  € 3.559 

Eettafel rond 

eiken noten

afmeting massief massief

ø 80 cm  € 1.199  € 1.359 

ø 100 cm  € 1.359  € 1.659 

ø 120 cm  € 1.499  € 1.959 

ø 140 cm  € 1.790  € 2.459 

ø 160 cm  € 2.159  € 3.059 

ø 180 cm  € 2.459  € 3.559 

rond
verjongd 

vierkant
verjongd 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Spike 
onderstel: hout
bladdikte: 30 mm
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Spike 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm

Salontafel

eiken noten

afmeting massief massief

60 x 60 cm € 859 € 959 

80 x 80 cm  € 959  € 1.099 

100 x 100 cm  € 1.099  € 1.399 

120 x 120 cm  € 1.259  € 1.699 

120 x 80 cm  € 1.059  € 1.359 

140 x 70 cm  € 1.099  € 1.399 

160 x 100 cm  € 1.359  € 1.899 

Bank

eiken noten

afmeting massief massief

200x40x47 cm € 1.299  € 1.699 

220x40x47 cm  € 1.359  € 1.799 

240x40x47 cm  € 1.499  € 2.159 

260x40x47 cm  € 1.659  € 2.359 

280x40x47 cm  € 1.690  € 2.499 

300x40x47 cm  € 1.899  € 2.999 

40

https://www.seuren-tafels.nl
https://www.seuren-tafels.nl


41



SPRITZ
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 1.699  € 1.759  € 1.799  € 1.859 

200  € 1.859  € 1.859  € 1.959  € 2.059 

220  € 1.959  € 1.999  € 2.099  € 2.199 

240  € 2.099  € 2.159  € 2.259  € 2.399 

260  € 2.359  € 2.399  € 2.559  € 2.659 

280  € 2.659  € 2.699  € 2.859  € 2.999 

300  € 2.959  € 2.999  € 3.159  € 3.359

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.399  € 2.459 € 2.599  € 2.759 

200  € 2.699  € 2.759  € 2.899  € 3.059 

220  € 2.859  € 2.899  € 3.099  € 3.299 

240  € 3.059  € 3.099  € 3.299  € 3.499 

260  € 3.359  € 3.459  € 3.659  € 3.899 

280  € 3.659  € 3.699  € 3.959  € 4.159 

300  € 4.159  € 4.199  € 4.499  € 4.759 

Eettafel vierkant 

eiken noten

afmeting massief massief

80 x 80 cm  € 1.159  € 1.359 

100 x 100 cm  € 1.299  € 1.599 

120 x 120 cm  € 1.459  € 1.899 

140 x 140 cm  € 1.759  € 2.399 

160 x 160 cm  € 2.099  € 2.999 

180 x 180 cm  € 2.399  € 3.559 

Eettafel rond 

eiken noten

afmeting massief massief

ø 80 cm  € 1.159  € 1.359 

ø 100 cm  € 1.299  € 1.599 

ø 120 cm  € 1.459  € 1.899 

ø 140 cm  € 1.759  € 2.399 

ø 160 cm  € 2.099  € 2.999 

ø 180 cm  € 2.399  € 3.559 

rond
verjongd 

vierkant
verjongd 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Spritz 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm
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STABLE SQUARE
STAAL MET RALKLEUR

44



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Stable Square 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 40 mm

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 1.859  € 1.899  € 1.999  € 2.099 

200  € 2.059  € 2.099  € 2.199  € 2.299 

220  € 2.259  € 2.359  € 2.459  € 2.559 

240  € 2.499  € 2.559  € 2.699  € 2.859 

260  € 2.799  € 2.859  € 2.999  € 3.199 

280  € 3.199  € 3.259  € 3.459  € 3.659 

300  € 3.559  € 3.599  € 3.859  € 4.059 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.799  € 2.859  € 3.059 € 3.259 

200  € 3.199  € 3.259  € 3.459  € 3.699 

220  € 3.559  € 3.559  € 3.799  € 4.059 

240  € 3.759  € 3.799  € 4.059  € 4.359 

260  € 4.199  € 4.259  € 4.559  € 4.859 

280  € 4.499  € 4.559  € 4.899  € 5.259 

300  € 5.199  € 5.259  € 5.659  € 5.990 

Salontafel 

eiken noten

afmeting massief massief

60 x 60 cm  € 859 € 999 

80 x 80 cm  € 999  € 1.259 

100 x 100 cm  € 1.199  € 1.599 

120 x 120 cm  € 1.399  € 1.959 

120 x 80 cm  € 1.159  € 1.559 

140 x 70 cm  € 1.159  € 1.559 

160 x 100 cm  € 1.559  € 2.259 
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TREBLE
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig lange zijde 
schuin gezaagd

Treble 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 1.899  € 1.959 € 2.059  € 2.159 

200  € 2.059  € 2.099  € 2.199  € 2.299 

220  € 2.259  € 2.299  € 2.399  € 2.499 

240  € 2.459  € 2.459  € 2.599  € 2.759 

260  € 2.659  € 2.699  € 2.859  € 2.999 

280  € 2.999  € 3.059  € 3.199  € 3.359 

300  € 3.299  € 3.359  € 3.559  € 3.759 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.699  € 2.759  € 2.899  € 3.059 

200  € 3.059  € 3.099  € 3.299  € 3.459 

220  € 3.259  € 3.299  € 3.499  € 3.699 

240  € 3.559  € 3.599  € 3.859  € 4.059 

260  € 3.899  € 3.959  € 4.199  € 4.459 

280  € 4.199  € 4.259  € 4.499  € 4.759 

300  € 4.799  € 4.859  € 5.159  € 5.459 

Bank

eiken noten

afmeting massief massief

200x40x47 cm € 1.259 € 1.659 

220x40x47 cm  € 1.299  € 1.759 

240x40x47 cm  € 1.459  € 2.059 

260x40x47 cm  € 1.599  € 2.299 

280x40x47 cm  € 1.659  € 2.459 

300x40x47 cm  € 1.859  € 2.959
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ZWAAN
STAAL MET RALKLEUR

48



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180 € 2.259  € 2.299 € 2.359  € 2.459 

200  € 2.399  € 2.459  € 2.559  € 2.599 

220  € 2.499  € 2.559  € 2.659  € 2.759 

240  € 2.699  € 2.759  € 2.859  € 2.959 

260  € 2.899  € 2.959  € 3.099  € 3.259 

280  € 3.259  € 3.259  € 3.459  € 3.599 

300  € 3.499  € 3.559  € 3.759  € 3.899 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.959  € 2.999  € 3.159  € 3.299 

200  € 3.259  € 3.299  € 3.459  € 3.659 

220  € 3.459  € 3.499  € 3.659  € 3.859 

240  € 3.599  € 3.659  € 3.859  € 4.059 

260  € 3.959  € 3.999  € 4.199  € 4.459 

280  € 4.199  € 4.259  € 4.499  € 4.759 

300  € 4.699  € 4.759  € 5.059  € 5.359 

Eettafel vierkant 

eiken noten

afmeting massief massief

120 x 120 cm  € 2.059  € 2.459 

140 x 140 cm  € 2.359  € 2.959 

160 x 160 cm  € 2.659  € 3.599 

180 x 180 cm  € 2.959  € 4.099 

Eettafel rond 

eiken noten

afmeting massief massief

ø 120 cm  € 2.059  € 2.459 

ø 140 cm  € 2.359  € 2.959 

ø 160 cm  € 2.659  € 3.599 

ø 180 cm  € 2.959  € 4.099 

rond
verjongd 

vierkant
verjongd 

ronde rechthoek
verjongd

rechte rechthoek
verjongd

rechthoekig
niet verjongd

ellips verjongd
evenwijdig 

ellips verjongd
gekruist

boot
verjongd

Zwaan 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 30 mm
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2012
STAAL MET RALKLEUR
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Tafels (veel) groter dan 300 cm zeker mogelijk! Informeer naar de maatwerk mogelijkheden. Voor tafels met RVS poten of een Fenix blad is de prijs op aanvraag.

Kleinere of tussenliggende afmetingen zijn ook leverbaar. Hierbij geldt de prijs van de bovenliggende afmeting. 
Standaard ralkleuren: zwart ral 9004 en wit ral 9016. Andere ralkleuren: meerprijs €75,-. Afwerking: zijdeglans, mat of mat met structuur. 

Standaardhoogte eettafel: 76 cm. Andere hoogte dan standaard: meerprijs €75,-. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechthoekig
niet verjongd

Eettafel eiken
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.159  € 2.259  € 2.299  € 2.399 

200  € 2.299  € 2.359  € 2.459  € 2.559 

220  € 2.499  € 2.559  € 2.659  € 2.759 

240  € 2.699  € 2.759  € 2.859  € 2.999 

260  € 2.899  € 2.959  € 3.099  € 3.259 

280  € 3.259  € 3.299  € 3.459  € 3.659 

300  € 3.559  € 3.659  € 3.799  € 3.999 

Eettafel noten
breedte

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

lengte massief massief massief massief

180  € 2.959  € 3.059  € 3.159  € 3.359 

200  € 3.359  € 3.359  € 3.559  € 3.759 

220  € 3.490  € 3.559  € 3.759  € 3.959 

240  € 3.799  € 3.859  € 4.099  € 4.299 

260  € 4.159  € 4.199  € 4.459  € 4.699 

280  € 4.459  € 4.499  € 4.759  € 5.059 

300  € 5.059  € 5.099  € 5.399  € 5.699 

2012 
onderstel: staal met ralkleur
bladdikte: 60 mm
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BEE GET I

52



Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. De BEE GET serie is geen maatwerk in tegenstelling tot onze reguliere collectie. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechte rechthoek
verjongd

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

180 x 90 x 76 € 1.459 

210 x 90 x 76  € 1.599 

240 x 90 x 76  € 1.699 

260 x 90 x 76  € 1.999 

Bank rustiek eiken
alle kleuren 

afmeting massief

210 x 40 x 47 € 899 

BEE GET I
onderstel: staal met RAL9004 en RAL9016
bladdikte: 2 + 2 cm opgedikt

BEE GET

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753
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BEE GET II
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. De BEE GET serie is geen maatwerk in tegenstelling tot onze reguliere collectie. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechte rechthoek
verjongd

rond
verjongd

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

180 x 90 x 76   € 1.559 

210 x 90 x 76  € 1.699 

240 x 90 x 76  € 1.790 

260 x 90 x 76  € 2.159 

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

ø 120  € 1.359 

ø 140  € 1.699 

BEE GET II
onderstel: staal met RAL9004 en RAL9016
bladdikte rechte rechthoek: 2 + 2 cm opgedikt
bladdikte rond:  3 cm

BEE GET

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753
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BEE GET III
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. De BEE GET serie is geen maatwerk in tegenstelling tot onze reguliere collectie. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechte rechthoek
verjongd

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

180 x 90 x 76  € 1.799 

210 x 90 x 76  € 1.959 

240 x 90 x 76  € 2.059 

260 x 90 x 76  € 2.359 

BEE GET III
onderstel: staal met RAL9004 en RAL9016
bladdikte: 2 + 2 cm opgedikt

BEE GET

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753
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BEE GET IV
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. De BEE GET serie is geen maatwerk in tegenstelling tot onze reguliere collectie. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rechte rechthoek
verjongd

ellips
verjongd

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

180 x 90 x 76  € 2.259 

210 x 90 x 76  € 2.399 

240 x 90 x 76  € 2.559 

260 x 90 x 76  € 2.799 

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

250 x 110 x 76  € 2.999 

BEE GET IV
onderstel: staal met RAL9004 en RAL9016
bladdikte rechte rechthoek: 2 + 2 cm opgedikt
bladdikte ellips:  3 cm

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753

BEE GET
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BEE GET V
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Meer beeldmateriaal is te vinden op onze website www.seuren-tafels.nl
Rustiek eiken honing mw282 is uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 8-10 weken.

Alleen de afmetingen en kleur zoals hierboven vermeld zijn mogelijk. De BEE GET serie is geen maatwerk in tegenstelling tot onze reguliere collectie. 

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% B.T.W. en geldig vanaf 1-2-2022 tot 31-12-2022, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De prijzen op onze website zijn bindend.

rond
verjongd

Eettafel rustiek eiken
alle kleuren

afmeting massief

ø 120  € 1.559 

ø 140  € 1.859 

BEE GET V
onderstel: staal met RAL9004 en RAL9016
bladdikte: 3 cm

BEE GET

RUSTIEK EIKEN 
HONING MW282

RUSTIEK EIKEN 
OLIE

RUSTIEK EIKEN 
KATOEN MW330

RUSTIEK EIKEN 
MIST MW851

RUSTIEK EIKEN 
SNEEUW MW333

RUSTIEK EIKEN 
ZEEUWS NOTEN MW768

RUSTIEK EIKEN 
CHOC MW955

RUSTIEK EIKEN GESTOOMD 
COGNAC MW040

RUSTIEK EIKEN BLACK 
BRUSHED MW753
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www.seuren-tafels.nl

SEUREN TAFELS B.V.
Spuikade 13
3211 BG Geervliet
Nederland

t. +31(0)181610635
e. info@seuren-tafels.nl

SHOWROOM
De Woonindustrie
Symfonielaan 1 
3438 EW Nieuwegein
Nederland

Fotografie: John van der Linden
www.jvdlfotografie.nl

http://www.seuren-tafels.nl
tel:0181610635
mailto:info%40seuren-tafels.nl?subject=

