
Rochdale
Mozaïek tafel

Rochdale

Eten in een romantische sfeer aan een 
prachtige houten tafel. Onze landelijke 
tafels uit de Rochdale serie stralen pure 
rijkdom en kwaliteit uit. Prachtig ingelegd 
massief hardhout op een eigentijds 
zwart onderstel. De Rochdale tafelserie 
is gegarandeerd de blikvanger van je 
interieur. Een serie waar je niet op 
uitgekeken zult raken. Optioneel kan het 
blad in vier kleuren; transparant, rustiek, 
grey wash of black worden geolied. 

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Bladen incl. onderstel

RustiekTransparant

Grey wash Black

Care & Color olie 400ml

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten     Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

Prachtig ingelegd mozaïek blad

Hoe wordt het gemaakt?

De buitenste rand van de Rochdale  
tafel is van massief acacia hardhout.
Acacia hout is een van de mooiste 
hardhoutsoorten om meubels van te 
maken. Het is niet alleen duurzaam  
maar ook prachtig van structuur.  
Het middenblad van de Rochdale tafel 
wordt helemaal met de hand ingelegd  
in een variatie van het bekende  
Versaille patroon. Iedere Rochdale tafel 
is daardoor uniek. 

Scherp geprijsd & toch duurzaam

De bladen zijn gemaakt van massief 
Acaciahout. 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.
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  Opties

Care & Color olie 400ml.

Transparant: € 22,50 p.s.

Rustiek: € 22,50 p.s. 

Grey wash: € 22,50 p.s.

Black: € 22,50 p.s.

Rochdale Eettafel 1049,- 695,-
Salontafel 529,- 349,-
Hoektafel 329,- 219,-
Sidetable 479,- 319,-

TV dressoir 449,- 295,-
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