Tafels, tafelbladen
en onderstel en

Inhoudsopgave
JeCo Trading is leverancier van een uitgebreid assortiment tafelbladen en onderstellen, welke veelal vanuit
voorraad leverbaar zijn. Het aanbod bestaat uit o.a. Suar, Teak, Eiken, Acacia en Mango. Onze onderstellen zijn
van Europese kwaliteit en afgewerkt met hoogwaardige poedercoating. Indien U een andere afmeting, kleur of
ontwerp wenst, vraag het ons gerust. JeCo Trading levert ook maatwerk. Wij maken graag een passende offerte.
Op www.jecotrading.com kunt u al onze producten en prijzen bekijken. Bij “klant worden” vult u uw gegevens in en
na onze goedkeuring kunt u inloggen op de website.

03

Suar boomstam tafelblad 8 cm.
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Eiken tafelblad fineer 2,5 cm.
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Suar boomstam tafelblad rond 8 cm.
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Eiken visgraat tafelblad 8 cm.
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Rustiek eiken tafelblad 4 cm.
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Acacia boomstamtafel 4,5 cm.
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Rustiek eiken rond en ovaal 4 cm.
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Acacia en mango ronde tafel 5 cm.
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Rustiek eiken tafelblad 2,5 cm.
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Teak boomstam tafelblad 5 cm.
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Rustiek eiken tafelblad 8 cm.

14 - 19 Onderstellen
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Suar Boomstam Tafelblad 8 cm.
Suar is een tropisch hardhout wat afkomstig is uit o.a. Zuid-Amerika en Indonesië. Deze unieke tafelbladen
zijn massief en bestaan uit één geheel. Wij kunnen de bladen behandelen met een transparante 2
componenten matte lak, zodat het de natuurlijke kleur behoudt en beschermd is tegen vocht en vlekken.
Om het blad zo natuurlijk mogelijk te houden, kiezen wij er bewust voor om de scheuren en noesten niet op
te vullen. Van de beschikbare bladen kunnen wij u altijd beeldmateriaal sturen. Uiteraard kunt u de bladen
ook zelf komen uitkiezen op afspraak. U vindt onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

8 cm

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak

Afmeting

200 x 90/100 cm.
220 x 90/100 cm.
240 x 90/100 cm.
260 x 90/100 cm.
280 x 90/100 cm.
300 x 90/110 cm.
340 x 100/110 cm.
400 x 100/110 cm.
500 x 100/110 cm.
600 x 100/110 cm.

Let op! Suar boomstambladen zijn een natuurproduct. Er kan werking en/of scheurvorming optreden. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Hout werkt altijd.
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Suar Boomstam
Tafelblad Rond 8 cm.

Omschrijving
Deze unieke ronde bladen van 8 cm. dik zijn zeer geschikt voor een salon of eettafel.
Wij kunnen de bladen behandelen met een transparante 2 componenten matte lak,
zodat de bladen de natuurlijke kleur behouden en beschermd is tegen vocht en
vlekken. Standaard worden de scheuren en noesten niet opgevuld om het blad zo
natuurlijk mogelijk te houden. Bel of mail ons voor foto’s van de
beschikbare bladen die op voorraad liggen. U vindt
onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

8 cm

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak

Afmeting

ca. 80/90 cm.
ca. 100/110 cm.
ca. 120/130 cm.
ca. 140/150 cm.
ca. 170/180 cm.

Let op! Suar boomstambladen zijn een natuurproduct. Er kan werking en/of scheurvorming optreden. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Hout werkt altijd.
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Rustiek Eiken Tafelblad 4 cm
De rustiek eiken tafelbladen zijn leverbaar met rechte, boomstam of verjongde kant.
Bij een verjongde kant is er een meerprijs van 15,- per m2. Wij kunnen het tafelblad behandelen
met een transparante matte 2 componenten lak, zodat het de natuurlijke kleur behoudt.
Het tafelblad kan ook behandeld worden met een kleurolie en een matte lak. Bij beide
behandelingen zal het tafelblad goed beschermd zijn tegen vlekken en vocht en is het blad
onderhoudsvrij. Andere afmetingen op aanvraag. U vindt onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

4 cm

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak, kleur

Afmeting
70 x 70 cm.

160 x 90 cm.

60 x 80 cm.

180 x 90 cm.

80 x 80 cm.

200 x 90 cm.

90 x 90 cm.

220 x 90 cm.

100 x 80 cm.

160 x 100 cm.

120 x 80 cm.

180 x 100 cm.

140 x 80 cm.

200 x 100 cm.

160 x 80 cm.

220 x 100 cm.

180 x 80 cm.

240 x 100 cm.

200 x 80 cm.

260 x 100 cm.

120 x 90 cm.

280 x 100 cm.

140 x 90 cm.

300 x 100 cm.

Afwerking kleur

White
Wash

Rechte kant

Boomstamkant

Vulcan
Black

Warm
Oak

Natural
Oak

Verjongde kant
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Rustiek Eiken Rond en Ovaal 4 cm.
De ronde en ovale eiken tafelbladen leveren wij standaard met een rechte kant. Bij een verjongde kant is er een meerprijs
van 15,- per m2. Wij kunnen het tafelblad behandelen met een transparante matte 2 componenten lak, zodat het de
natuurlijke kleur behoudt. Het tafelblad kan ook behandeld worden met een kleurolie en een matte lak. Bij beide
behandelingen zal het tafelblad goed beschermd zijn tegen vlekken en vocht en is het blad onderhoudsvrij.
Andere afmetingen op aanvraag. U vindt onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

4 cm

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak en
gestopt of kleur +
2K matte lak

Afmeting
Ronde bladen

Ovale bladen

70 x 70 cm.

200 x 100 cm.

80 x 80 cm.

220 x 110 cm.

90 x 90 cm.

240 x 110 cm.

100 x 100 cm.

260 x 120 cm.

110 x 110 cm.

280 x 120 cm.

120 x 120 cm

300 x 120 cm.

130 x 130 cm.
140 x 140 cm.
150 x 150 cm.
160 x 160 cm.
180 x 180 cm.
Afwerking kleur

White
Wash

Vulcan
Black

Warm
Oak

Natural
Oak
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Rustiek Eiken Tafelblad 2,5 cm.
Nieuw in ons assortiment zijn deze moderne dunne tafelbladen met een verjongde kant. Wij kunnen
het tafelblad behandelen met een transparante matte 2 componenten lak, zodat het de natuurlijke
kleur behoudt. Het tafelblad kan ook behandeld worden met een kleurolie en een matte lak. Bij beide
behandelingen zal het tafelblad goed beschermd zijn tegen vlekken en vocht en is het blad onderhoudsvrij.
Andere afmetingen op aanvraag. U vindt onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

2,5 cm

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak of kleur

Afmeting
Rechthoek / vierkante bladen

Ronde bladen

70 x 70 cm.

70 x 70 cm.

80 x 80 cm.

80 x 80 cm.

90 x 90 cm.

90 x 90 cm.

100 x 80 cm.

100 x 100 cm.

120 x 80 cm.

110 x 110 cm.

140 x 80 cm.

120 x 120 cm.

160 x 80 cm.
180 x 80 cm.
200 x 80 cm.
120 x 90 cm.
140 x 90 cm.
160 x 90 cm.
180 x 90 cm.
200 x 90 cm.
220 x 90 cm.
160 x 100 cm.
180 x 100 cm.
200 x 100 cm.
220 x 100 cm.
Afwerking kleur

Verjongde kant

White
Wash

Vulcan
Black

Warm
Oak

Natural
Oak
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Rustiek Eiken Tafelblad 8 cm.

Nieuw in ons assortiment zijn deze robuuste eiken tafelbladen van 8 cm. dik. De bladen zijn opgedikt 4 + 4 cm.
Wij kunnen de bladen behandelen met een transparante matte 2 componenten lak, zodat het de natuurlijke kleur
behoudt of behandelen met een kleurolie en daarna een matte lak. Bij beide behandelingen heeft het tafelblad een
goede bescherming tegen vlekken en vocht. En is daardoor onderhoudsvrij. Voor een onderstel kijk op pagina 14.

Afwerking blad

Onafgewerkt

Dikte

8 cm (4+4cm)

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak en
gestopt of kleur +
2K matte lak

Afmeting
200 x 100 cm.
220 x 100 cm.
240 x 100 cm.
260 x 100 cm.
280 x 100 cm.
300 x 100 cm.
Afwerking kleur

White
Wash

Vulcan
Black

Warm
Oak

Natural
Oak
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Eiken Tafelblad Fineer 2,5 cm.
Nieuw in ons assortiment zijn deze trendy tafelbladen, waarbij u de keuze heeft in
7 verschillende vormen en 4 kleuren. De tafelbladen zijn voorzien van een massieve eiken
toplaag en verjongde kant in het zwart. Het blad is behandeld met een kleurolie naar
keuze en daarna wordt een 2 componenten matte lak aangebracht zodat het tafelblad
goed beschermd is tegen vlekken en vocht. U vindt onze onderstellen op pagina 14.

Afwerking blad

In kleur naar keuze

Dikte

2,5 cm

Onderstel

Exclusief

Afmeting
Ovaal en rechthoekige bladen

180 cm.

OVAAL

200 cm.
220 cm.
240 cm.
260 cm.

TUBE

RECHTHOEK

EI

SCANDINAVISCH

Ronde en vierkante bladen

120 cm.

VIERKANT

130 cm.
140 cm.
150 cm.
ROND

Afwerking kleur

White
Wash

Vulcan
Black

Warm
Oak

Natural
Oak
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Eiken Visgraat
Tafelblad 5 cm.
De eiken visgraat tafelbladen zijn leverbaar in
rechthoekige, ovale en ronde vorm. Deze bladen
worden standaard afgewerkt met een transparante
olie of mat zwarte lak. U vindt onze onderstellen
op pagina 14.

Afwerking blad

Transparante olie
of mat zwarte lak

Dikte blad

5 cm

Onderstel

Exclusief

Afmeting

Rechthoek

160 x 90 x 5 cm.
180 x 90 x 5 cm.
200 x 100 x 5 cm.
220 x 100 x 5 cm.
240 x 100 x 5 cm.
260 x 100 x 5 cm.
Ovaal

200 x 100 x 5 cm.
220 x 120 x 5 cm.
240 x 120 x 5 cm.
Rond

130 x 5 cm.
140 x 5 cm.
150 x 5 cm.
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Acacia
Boomstamtafel 4,5 cm.
Inclu sief onderstel

Acacia boomstamtafels zijn gemaakt van massief hardhout en
worden standaard geleverd met een X of U onderstel. Het blad
heeft een dikte van 4,5 cm. En is afgewerkt met een transparante
coating. De natuurlijke boomstamkant is bij elk blad uniek.

Afwerking blad

Transparante
coating

Dikte blad

4,5 cm

Onderstel

Inclusief X of U
onderstel

Afmeting
70 cm. (rond)

(zonder onderstel)

70 x 70 cm.

(zonder onderstel)

80 x 80 cm.

(zonder onderstel)

180 x 90 cm.
200 x 90 cm.
220 x 100 cm.
240 x 100 cm.
260 x 100 cm.
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Acacia & Mango Ronde Tafel 5 cm.
De ronde acacia tafels zijn gemaakt van massief hardhout met een bladdikte van 5 cm.
En worden standaard geleverd met een matrix of dubbel U onderstel.
Ronde mango tafels hebben een bladdikte van 5 cm. (opgedikt 2,5 + 2,5 cm.)
U kunt kiezen uit een matrix of dubbel U onderstel.

Afwerking blad

Transparante
coating

Dikte blad

5 cm

Onderstel

Inclusief

Afmeting
Ronde acacia tafel
inclusief dubbel U of matrix onderstel

130 cm.
150 cm.
Ronde mango tafel
inclusief dubbel U onderstel

130 cm.
150 cm.
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Teak Boomstam Tafelblad 5 cm.
Nieuw in ons assortiment zijn massieve teakbladen met een boomstamkant.
Wij kunnen de bladen behandelen met een transparante matte 2
componenten lak zodat het de natuurlijke kleur behoudt en een goede
bescherming tegen vlekken en vocht heeft.

Dikte blad

5 cm.

Onderstel

Exclusief

Afwerking

2K matte lak

Afmeting

200 x 110 cm.
220 x 110 cm.
240 x 110 cm.
260 x 110 cm.
280 x 110 cm.
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Onderstel en

Hieronder ziet u een assortiment van onze standaard onderstellen.
Voor Suar tafelbladen adviseren wij een onderstel met een hoogte
van 69 cm. en voor alle andere tafelbladen adviseren wij een
onderstel met een hoogte van 72 cm. Zodat je een perfecte hoogte
krijgt van 76/77 cm. Onze metalen onderstellen zijn behandeld met
een hoogwaardige poedercoating.
Andere afmetingen, modellen en kleuren zijn op aanvraag.

X Diamant poot (set 2 stuks)

X Poot eiken (set 2 stuks)

10 x 75 x 72 cm.

10 x 80 x 72 cm.

Bridge poot (set 2 stuks)

Y poot (set 2 stuks)

X poot (set 2 stuks)

X Knik poot (set 2 stuks)

10 x 80 x 72 cm.

10 x 80 x 72 cm.

10 x 70 x 69 cm
10 x 70 x 72 cm.
10 x 80 x 69 cm
10 x 80 x 72 cm

10 x 80 x 72 cm.
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U poot (set 2 stuks)

H Poot (set 2 stuks)

A poot (set 2 stuks)

A poot eiken (set 2 stuks)

10 x 70 x 69 cm
10 x 70 x 72 cm.
10 x 80 x 69 cm
10 x 80 x 72 cm

10 x 75 x 72 cm.

10 x 80 x 72 cm.

10 x 80 x 72 cm.

Trapeze poot small (set 2 stuks)

Trapeze poot (set 2 stuks)

Kolom poot (set 4 stuks)

Kolom poot (set 4 stuks)

10 x 80 x 72 cm.

10 x 80 x 72 cm.

10 x 10 x 72 cm.

3 x 6 x 73 cm.
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Elegance double (set 2 stuks)

Elegance tripple

Elegance four

Elegance four XL

10 x 85 x 71 cm.

80 x 80 x 71 cm.

97 x 97 x 71 cm.

97 x 162 x 71 cm.

Dubbel trapeze onderstel

Dubbel U onderstel

Matrix Diamant Small

Matrix ronde buis Small

80 x 80 x 69 cm.
80 x 80 x 72 cm.

80 x 80 x 69 cm.
80 x 80 x 72 cm.

85 x 85 x 72 cm.

85 x 85 x 72 cm.
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Matrix Small

Matrix poot

Matrix poot XL

Matrix diamant poot

80 x 140 x 69 cm.
80 x 140 x 72 cm.

80 x 180 x 69 cm.
80 x 180 x 72 cm.

80 x 140 x 69 cm.
80 x 140 x 72 cm.

Matrix ronde buis

Matrix poot thin line

V Poot (koker 10 x 10 cm.)

V Poot (koker 10 x 20 cm.)

80 x 140 x 72 cm.

80 x 140 x 69 cm.
80 x 140 x 69 cm.

49 x 140 x 72 cm.

60 x 120 x 69 cm.
60 x 120 x 72 cm.

80 x 80 x 69 cm.
80 x 80 x 72 cm.
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Onderstel Toni

Bar onderstel

Bar onderstel A

Barpoot ovaal (set 4 stuks)

85 x 220 x 69 cm.
85 x 220 x 72 cm.
85 x 280 x 69 cm.
85 x 280 x 72 cm.

70 x 70 x 110 cm.
80 x 80 x 110 cm.
90 x 90 x 110 cm.
80 x 100 x 110 cm.
80 x 120 x 110 cm.
80 x 140 x 110 cm.
80 x 160 x 110 cm.
90 x 180 x 110 cm.
90 x 200 x 110 cm.

80 x 160 x 106 cm.
80 x 180 x 106 cm.
80 x 200 x 106 cm.
80 x 220 x 106 cm.
80 x 240 x 106 cm.
80 x 260 x 106 cm.

3 x 6 x 90 cm.

X bar poot (set 2 stuks)

U bar poot (set 2 stuks)

Barpoot A (set 2 stuks)

10 x 70 x 100 cm.

10 x 70 x 100 cm.

10 x 80 x 100 cm.
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Salontafelpoot schuin (per stuk)

Salontafelpoot ovaal (per stuk)

8 x 8 x 35 cm.

3 x 5 x 29 cm.
3 x 5 x 38 cm.

Salontafelpoot V (per stuk)
3 x 13 x 35 cm.
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JeCo Trading
Industrieweg 8a
5571LJ Bergeijk
Coen Caeijers
+31 (0)6 218 839 93
Jerome van Dun +31 (0)6 519 787 78
info@jecotrading.com
www.jecotrading.com
Verzendkosten zijn op aanvraag.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

