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model Hannibal Lengte Lengte Lengte Lengte

(planken met rechte, strakke vormen) BTW 21% ±2M ±2.25M ±2.5M ±3.0M

zonder rugleuning Prijs excl 660,00€         725,00€         775,00€         850,00€         

  Voorbeeld) Hannibal 2.5M zonder rugleuning: Prijs incl 798,60€         877,25€         937,75€         1.028,50€     

met 1x rugleuning Prijs excl 810,00€         875,00€         925,00€         1.000,00€     

Prijs incl 980,10€         1.058,75€     1.119,25€     1.210,00€     

met 2x rugleuning Prijs excl 960,00€         1.025,00€     1.075,00€     1.150,00€     

Prijs incl 1.161,60€     1.240,25€     1.300,75€     1.391,50€     

model Cleopatra Lengte Lengte Lengte Lengte

(planken met natuurlijke, ronde vormen) BTW 21% ±2M ±2.25M ±2.5M ±3.0M

    zonder rugleuning Prijs excl 743,00€         808,00€         858,00€         933,00€         

 Voorbeeld) Cleopatra 2.5M met 1x rugleuning Prijs incl 899,03€         977,68€         1.038,18€     1.128,93€     

met 1x rugleuning Prijs excl 893,00€         958,00€         1.008,00€     1.083,00€     

Prijs incl 1.080,53€     1.159,18€     1.219,68€     1.310,43€     

met 2x rugleuning Prijs excl 1.043,00€     1.108,00€     1.158,00€     1.233,00€     

Prijs incl 1.262,03€     1.340,68€     1.401,18€     1.491,93€     

Vaste waarden;

Afmetingen

Diepte tafelblad ±100cm

Diepte zittingen ±30cm

Hoogte geheel ±80cm

Onderstel/ poten

Materiaal Berken WBP (watervast verlijmd) 8cm dik multiplex

Keurmerk en herkomst FSC. Herkomst Finland

Afwerking Zwarte outdoor structuurcoating

Aantal poten 2 stuks

Planken

Materiaal Larix ±48mm dik (rugleuningen ±38mm)

Keurmerk en herkomst FSC. Herkomst EU

Afwerking Impregneer Beits

Montagewijze Alles is watervast verlijmd en vastgeschroefd

Alle aangegeven maten zijn bij benadering en kunnen iets afwijken. Deze zijn onderhevig aan schommelingen in aanbod en natuurlijke invloeden

Het tafelblad bestaat meestal uit 3 of 4 planken en soms uit 2 (grotere) planken. Dit is ook afhankelijk van het varieërende aanbod

Opties;

Zitverhoger (voor kids) Prijs à € 39,- ex btw (€ 47,19 incl.btw)

Geheel als bouwpakket. Demontabel Prijs à € 65,- ex btw (€ 78,65 incl.btw)

Coronaproof zitplanken 4x (50cm lang, direct op poot) Prijs à € 100,- ex btw (€ 96,80 incl.btw)

(extra meegeleverd met de standaard lange planken)

Schapevacht (zitvlak 'kussentje') ±40x40cm Prijs à € 25,- ex btw (€ 30,25 incl.btw)

Schapevacht groot ±100x50cm Prijs à € 49,- ex btw (€ 59,29 incl.btw)

Levertijd ±20-25 werkdagen. 

* Alle Larix planken worden door ons standaard met impregneerbeits verduurzaamd

* Desondanks zijn onze prodcuten onderhevig aan weersinvloeden. Zo kan het hout op den duur grijs-achtig worden door UV-straling en is het mogelijk dat er in 

massief houten planken scheuren, splinters en barsten ontstaan. Dit hoort vanzelfsprekend bij houten natuurproducten. Indien dit zich voordoet, is het verstandig 

om dit gelijk te herstellen, te schuren en na te behandelen met olie of lak

* Het fraaie Larix hout is ook onbehandeld al ontzettend duurzaam, mede door het relatief hoge hars-gehalte. Het wordt in de loop van de tijd zelfs harder

Een nadeel kan zijn dat het hars soms aan de oppervlakte komt. Dit kan het beste tijdig worden verwijderd met bijv. een (plamuur)mesje en terpentine

* Garantie op constructie 1 jaar

** Wij adviseren om onze producten regelmatig te onderhouden. Hiervoor helpen we u graag met de juiste middelen en methoden om er vervolgens zo lang

en optimaal mogelijk van te genieten. Alles blijft mooier met de juiste zorg en aandacht. 

* Leveringen geschieden altijd volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Dutycases Drachten, zoals vast gelegd bij KvK Leeuwarden. Op verzoek kan dit worden verstrekt


