
Vitoria
Lifestyle tafel

Eettafel vanaf:

€ 999,-
€ 595,-

scherp
geprijsd

duurzaam
geproduceerd

De bladen uit de Vitoria collectie zijn geheel 
massief en dus niet opgedikt. Opgedikte bladen 
zijn van een mindere kwaliteit dan stevigere, 
massieve bladen. Bij een opgedikt blad wordt 
er op de zijkanten een rand onder het blad 
gemaakt waardoor het blad dikker lijkt dan het 
is. Een opgedikt blad is duidelijk te herkenen 
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 
die onder het blad is gezet zal gaan uitsteken. 
Bij een massief blad kan die niet gebeuren. Let 
hier bij de aankoop van een tafel dan ook goed 
op en kies altijd voor een massief blad.

Waarom is massief zo belangrijk?

Care & Color olie 400ml.
RustiekTransparant Grey wash

De bladen uit de Vitoria collectie zijn 
gemaakt van massief Acaciahout. Bij 
de productie van onze tafels 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. Dat 

duurzaam niet duurder hoeft te zijn 
bewijst UrbanSofa al jaren. Door 
onze efficiënte productie en slimme 
import in eigen beheer betaal je 
altijd de scherpste prijs. 

Topkwaliteit

Scherpste prijs
Volledig naar wens
te personaliseren

Duurzame productie

Echt vakmanschap

UrbanSofa | Scherp geprijsd en toch duurzaam
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Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Geheel massief met prachtige facetrand

Prachtige, massieve lifestyle
eetkamertafel voor de beste prijs 
van Nederland. De hardhouten 
bladen uit de Vitoria lifestyle 
collectie hebben een prachtig
facet geslepen rand en licht 
gebogen zijkanten. Deze combinatie 
plaatst de tafel stijlvol maar subtiel 
in elke ruimte en interieur. Of je nu 
zoekt naar modern of juist stoer, 
lifestyle of robuust.

Vitoria

Tafelcollectie
incl. onderstel naar keuze



Vitoria 
Lifestyle tafel

Care & Color olie 400ml.
Transparant: € 22,50 p.s.
Rustiek: € 22,50 p.s.
Grey wash: € 22,50 p.s.

De Vitoria tafelserie kun je helemaal naar je 
eigen wensen aanpassen. Zo is er de keus 
uit maar liefst 4 soorten onderstellen elk 
in 3 eigentijdse kleuren. Hiermee maak je 
jouw unieke tafel helemaal passend bij jouw 
smaak en inrichting.

Je kunt elk onderstel op 3 plaatsen onder het 
blad monteren. Je bepaalt zo zelf de ideale 
afstand tussen de poten. Een onderstel naar 
keuze zit al bij de prijs inbegrepen. Je betaald 
hier dus niet extra voor.

Opties

Onderstel naar keuze

Onderstel naar keuze

•
•
•

UrbanSofa verkooppunten:

www.urbansofa.nl/verkooppunten

UrbanSofa hoofdkantoor:

info@urbansofa.nl

0317-421796
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  Eettafel Salontafel Hoektafel/TV dressoir
Zwart   HH0608 HH0707 HH0807
Wit  HH0609 HH0708 HH0808
Raw Metal HH0610 HH0709 HH0809

X-Leg Large

  Eettafel Salontafel Hoektafel/TV dressoir
Zwart  HH0601 HH0701 HH0801
Wit  HH0603 HH0703 HH0803
Raw Metal HH0605 HH0705 HH0805

X-Leg Small

  Eettafel Salontafel Hoektafel/TV dressoir
Zwart  HH0613 HH0713 HH0813
Wit  HH0614 HH0714 HH0814
Raw Metal HH0615 HH0715 HH0815

U-Leg Large

  Eettafel Salontafel Hoektafel/TV dressoir
Zwart  HH0602 HH0702 HH0802
Wit  HH0604 HH0704 HH0804
Raw Metal HH0606 HH0706 HH0806

U-Leg Small

X-Leg Large X-Leg Small U-Leg Large U-Leg Small


