
Tafels en tafelbladen  
 op maat

in elke vorm, kleur en uitvoering
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linoleum - Fenix- HPL - massief hout
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Unieke tafel
Wij maken voor jou een tafel geheel op maat, precies 
zoals je dat wilt. Of, als je nog een mooi tafelonderstel 
hebt, leveren we alleen een tafelblad op maat aan je. 

Een tafel of tafelblad die klopt in alle details, 
gemaakt met de nodige aandacht. Die zich 
onderscheidt in kwaliteit, vorm en materiaal. Een 
unieke, lokaal geproduceerde maatwerktafel van 
topkwaliteit voor een redelijke prijs.  

Omdat de tafels en tafelbladen op maat gemaakt 
worden, heb je een enorme keuze in de uitvoering 
zoals vorm, af meting en kleur. Wij leveren tafels met 
linoleum, Fenix, HPL, houtf ineer en met massief 
houten tafelbladen. 
  
Wij hebben niet alleen aandacht voor de tafel maar 
ook voor jou. Wij helpen je graag met het kiezen van 
de optimale uitvoering voor jouw interieur.  

Zo zorgen we ervoor dat jij helemaal tevreden bent 
met jouw nieuwe tafel of een mooi, nieuw tafelblad.

je koopt 
rechtstreeks bij 

de fabrikant!



EEN GROTE COLLECTIE VAN 
TAFELS DIE NAAR JE EIGEN 
SMAAK ZIJN AAN TE PASSEN
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Vorm 
& Functie 

Een tafel vormt een centrale plaats in 
huis. Hieraan wordt gegeten, gewerkt, 
geknutseld, gespeeld enz. 
  
En dus mag het een mooie en 
praktische tafel zijn die jouw interieur 
cachet geeft. 

Met de keuzemogelijkheden die we je 
bieden, krijg je de perfecte tafel in huis! 
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PERFECTIE TOT IN ALLE DETAILS
De tafel die we voor je maken, klopt in alle details en wordt met de 
nodige aandacht gemaakt. Een maatwerk tafel of tafelblad bespaart 
je veel moeite in het zoeken naar een perfecte tafel in een winkel.  
Je kunt de tafel immers zelf ontwerpen! 
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AAN TAFEL VOOR 
EEN GOED 

GESPREK OF 
LEKKER DINER



• vorm 
• afmeting 
• soort toplaag en kleur 
• dikte en randafwerking

Ontwerp je eigen tafel of tafelblad!

kies een tafel 
uit de collectie 
of ontwerp een 
tafelblad en 
bepaal zelf:



[ 1 ] 
 Bepaal zelf de ideale 
vorm van jouw tafel 

Rond, rechthoek, ovaal: 
elke vorm van een 

tafelblad is mogelijk!

[ 2 ]  
Kies de afmeting van 

het tafelblad 

Vanaf 100 cm lengte is 
iedere lengte en breedte 

van een tafelblad 
mogeliijk

[ 3 ]  
Kies de toplaag en de 
kleur van het tafelblad  

 
 Elke soort afwerking 
heeft zijn specifieke 
eigenschappen en 

kleuren

[ 5 ]  
Vorm en afwerking van 

de tafelrand 
  

Er zijn verschillende 
randafwerkingen 
mogelijk die extra 

cachet kunnen geven 
aan de tafel

[ 4 ] 
 Dikte tafelblad 

 Het tafelblad kan een 
dikte hebben tussen de 

21 en 60 mm

vraag via onze website 
een offerte aan voor het 
tafelblad of de tafel naar 

jouw keuze!

klik hier

https://www.trinityfurniture.nl/offerteformulier/


Om de juiste afmeting van de tafel te 
bepalen is het maximaal aantal  
personen dat aan tafel zit, het 
uitgangspunt. 

Hierbij is de breedte van de gebruikte 
stoelen bepalend. Voor een stoel zonder 
armleuning reken je met  ca 45 cm. Voor 
een stoel met armleuning ca 58 cm.  

Wil je bijvoorbeeld 3 stoelen aan de 2 lange 
zijden van de tafel en heb je stoelen met 
armleuningen dan moet de lengte 
minimaal 174 cm zijn. 

Hoe bepaal ik de lengte van de tafel?
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De vorm: 
 een rechthoekige tafel?
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Of toch een ronde tafel?
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VARESE-3 TAFEL  
  
TAFELPOTEN IN 
NATUURLIJK 
EIKEN.  TAFELBLAD 
VAN BERKEN 
MULTIPLEX 
AFGEWERKT MET 
FENIX IN DE KLEUR 
BEIGE ARIZONA



WELKE  TAFELVORM
  

 PAST BIJ JOU? 



Rechthoek RondRechthoek  
 met ronde hoeken

Vierkant

Ovaal Plat ovaal Deens ovaalSemi ovaal
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Adhoc ElipticalBootvorm Eames

Tetra Triangle Libre FormCirclips
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KEUZE UIT 
MASSIEF EIKEN, 

 4 VERSCHILLENDE 
TOPLAGEN EN 
TIENTALLEN 

KLEUREN 
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FENIX
Fenix NTM  is een verbeterd Hard Plastic 
Laminaat (HPL) met prachtige eigenschappen. 

Typerend voor FENIX NTM zijn de ultramatte 
finish en het aangename, gladde gevoel.  Het 
hightech materiaal heeft niet alleen een 
esthetische kwaliteit, maar is innovatief omdat 
lichte krassen thermisch verwijderd kunnen 
worden.  

Dit maakt FENIX NTM een robuust materiaal met 
een lange levensduur. In 25 kleuren verkrijgbaar. 
Klik op de knop om de kleuren te zien.

MEUBELLINOLEUM
Meubellinoleum is een uniek materiaal, gemaakt 
van natuurlijke grondstoffen. Het is speciaal 
ontwikkeld voor de toepassing op meubels en is 
dus géén linoleum vloerbedekking.  

Door het gebruik van de natuurlijke grondstoffen 
en het productieproces krijgt meubellinoleum zijn 
bijzondere eigenschappen. De combinatie van een 
mat oppervlak en een warme, zachte textuur 
garanderen een tijdloze elegante uitstraling. 

In 21 prachtige kleuren leverbaar. Klik op de knop 
om de kleuren te zien 

https://www.fenixforinteriors.com/nl/fenixntm
https://www.forbo.com/flooring/nl-nl/producten/furniture-linoleum/furniture-linoleum/furniture-linoleum/b7ljvl
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Hard Plastic Laminaat (HPL)is een slijtvaste en 
stootvaste kunststof laag met een lichte 
parelstructuur. 

Door de harde toplaag heeft HPL een grote 
kras- en slijtvastheid en is het bestendig tegen 
chemicaliën en hitte. HPL wordt vaak toegepast 
in hoogbelaste omgevingen zoals werkbladen 
in keukens. 

Wij gebruiken HPL van het merk Pfleiderer. De 
collectie bestaat onder meer uit 167 uni 
kleuren. Klik op de knop om de kleuren te zien.

HARD PLASTIC  
LAMINAAT (HPL)

Fineer wordt gemaakt van echt hout. Het dunne 
fineer (meestal 0.5 tot 1.5 millimeter dik) wordt 
verkregen door een boomstam van een 
bepaalde houtsoort dun te schillen.  
  
Echt houtfineer geeft een prachtig resultaat en 
is een duurzaam alternatief voor een meubel in 
volledig (massief)hout. Er is keuze uit veel 
verschillende houtsoorten die elk hun eigen 
charme hebben, zoals eiken en noten. Wij 
kunnen fineer van diverse houtsoorten op de 
tafelbladen plakken. Standaard bieden wij 
eiken, noten en essen fineer aan.

HOUTFINEER

https://www.pfleiderer.com/nl-nl/producten/decors#group:Uni
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MASSIEF EIKEN
Een meubel van massief hout is nog steeds de 
favoriet van heel veel mensen. En met recht 
want hout is een materiaal met een warme, 
karakteristieke uitstraling. Het geeft sfeer en het 
past in elk interieur.  

De massief eiken tafelbladen zijn opgebouwd uit 
lamellen in verschillende breedtes. De 
tafelbladen hebben standaard afmetingen. De 
rand van het tafelblad is verjongd. Het massief 
eiken is in verschillende kleurtinten verkrijgbaar: 
blank / nature / white wash / leem / noten / 
zwart



Welke afmeting en vorm vind jij mooi en past in jouw 
interieur?   
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De tafelbladen die wij produceren, zijn van MDF 
of van berken multiplex gemaakt. Bij alle tafels 
kan de randvorm worden gekozen.  
  
MDF wordt gebruikt als de tafelrand in de zelfde 
kleur wordt gekozen als de toplaag. 

Berken multiplex is erg mooi vanwege de 
gelaagdheid van de zichtbare fineren. 

Er zijn 2 manieren om de rand vorm te geven: 
1) recht 
2) verjongd, ook wel facet rand genoemd 

RANDEN VAN TAFELBLADEN

Bij een verjongde randuitvoering loopt de rand 
eerst ca 10 mm recht en loopt dan naar binnen 
onder een hoek van 30°. Dit is een prachtige 
randvorm waardoor het blad dunner lijkt.  

Een verjongde randuitvoering is vooral mooi bij  
een tafelblad van berken multiplex. 

Bij een blad van MDF wordt de rechte rand met  
1 mm kantenband afgewerkt. De schuine zijde 
wordt in een bijpassende kleur gespoten. 
Je kunt er ook voor kiezen om de rand in zijn 
geheel in kleur in een structuurlak te laten 
spuiten.

Bij een MDF tafelblad wordt de rechte rand 
afgewerkt met een randje van 1 mm kunststof 
(kantenband) in dezelfde kleur als de toplaag. 
Of juist een contrasterende kleur als je dat mooi 
vindt. 
  
De rechte rand van een berken multiplex 
tafelblad wordt 2x transparant gelakt. 

Verjongde rand

Rechte rand

berken multiplex, 
verjongde rand

MDF, verjongde rand

De rechte rand van een MDF tafelblad kan ook 
worden afgewerkt met houtfineer van 2 mm dik. 
Bijvoorbeeld eiken. Of met 2 mm berken 
multiplex fineer zodat het lijkt alsof het 
tafelblad van berken multiplex is. 

berken multiplex, 
rechte rand

MDF, rechte rand
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CREËER JE EIGEN SFEER MET EEN 
TAFEL OF TAFELBLAD OP MAAT



TAFEL  
 COLLECTIE 
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Tafel met Hairpin legs

Een tafel of een bureau met deze 
prachtige Hairpin poten met een profiel 
dat geïnspireerd is op het iconische 
Eames ontwerp van de jaren '50. Elke 
tafelpoot (71 cm) is opgebouwd uit 3 
metalen staven. De Hairpin tafelpoten 
zijn verkrijgbaar in maar liefst 13 kleuren. 
Voor tafels tot 220 cm lang

Eiermann E2 

Klassieker onder architecten en 
creatieven. Als bureau of als eettafel met 
verzet kruis of het kruis in het 
midden.Verkrijgbaar in 5 kleuren. Voor 
tafels van maximaal 200 cm lang.

Hay Loop Stand tafel

De bekende tafel van Hay maar dan op 
maat. Wij bieden u veel meer keuze en 
kwaliteit dan de originele Hay Loop 
Stand tafel. Bepaal zelf de vorm, de 
grootte en de kleur. Voor tafels tot 280 
cm lang.
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Calla tafel

Het onderstel van de Calla tafel is 
geïnspireerd door typografie. De Calla 
heeft een X-frame waarvan het midden 
wat hoger staat. Deze unieke tafel 
geeft  karakter aan je interieur en geeft 
een makkelijke instap voor eetbanken. 

Suite tafel
De Suite eettafel  is een prachtige, 
warme design eettafel. Dit topmodel 
eettafel heeft houten of metalen ronde 
poten die enigszins schuin staan. 
Leverbaar in 8 houtkleuren en 17 
staalkleuren. Voor tafels vanaf 220 cm 
lang.

Rimasta tafel
De Rimasta tafel is een designtafel pur sang. 
De tafel valt op door de lichte, aparte 
pootconstructie. Op het verfijnde stalen 
frame, dat tot het minimum is teruggebracht, 
zweeft een elegant tafelblad.  

Het subtiele ontwerp zorgt er voor dat de 
tafel uitstekend in diverse omgevingen 
past.   



VARESE TAFEL  
TAFELPOTEN IN NATUURLIJK 
EIKEN.  TAFELBLAD VAN 
BERKEN MULTIPLEX 
AFGEWERKT MET LINOLEUM 
IN DE KLEUR SMOKEY BLUE
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Conical tafel

Tafel met 4 conische gevingerlaste 
eikenhouten poten (50/75) die 15 graden 
schuin staan. Geschikt voor tafels in 
diverse vormen zoals rechthoek, vierkant 
of rond. Tafelpoten in blank / nature / 
white wash / leem  noten / zwart

Varese
Prachtige tafel met gevingerlaste 
schuine eikenhouten poten die taps 
toelopen en veel ruimte laten op de kop 
van de tafel. De ruimte tussen 2 poten is 
ca 75 cm. De tafel heeft een middenbalk 
en is daardoor zeer geschikt voor lange 
tafels. Tafelpoten in blank / nature / 
white wash / leem  noten / zwart

Varese 3 - Varese 4

Ronde tafel met 3 of 4 schuine naar het 
midden lopende tafelpoten. Geschikt 
voor ronde tafels tot en met een 
diameter van wel 180 cm!  
Tafelpoten in blank / nature / white 
wash / leem  noten / zwart
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Alina tafel

Tafel met 4 robuuste rechthoekige 
tafelpoten (40x125 mm) van gevingerlast 
eikenhout. Geschikt voor tafels in diverse 
vormen zoals rechthoek, vierkant of rond. 
Tafelpoten in blank / nature / white 
wash / leem  noten / zwart

Tafel met een mooie tijdloze, wat '50-
jaren, uitstraling. De dunne, taps 
toelopende, tafelpoten (40x75 mm) zijn 
van hoogwaardig massief Europees eiken 
gemaakt.  Door het gebruik van een 
hoogwaardige hardwaxolie-afwerking 
hebben de tafelpoten een diepe 
natuurlijke uitstraling. Tafelhoogte 74 cm.

Leaf

Spider leg tafel
Tafel met een gespreide centrale voet wat 
een industrieel uiterlijk geeft.De tafelpoot 
heeft strakke lijnen, waardoor deze 
beschouwd kan worden als een moderne, 
stijlvolle eettafelpoot.  

Het design is breed, wat voor extra 
stabiliteit zorgt bij grote eettafelbladen.  
De Spider tafelpoot is zowel te combineren 
met ovale als langwerpige eettafelbladen.



LEAF TAFEL  
TAFELPOTEN IN NATUURLIJK 
EIKEN.  TAFELBLAD VAN 28 
MM MDF AFGEWERKT MET 
FENIX IN DE KLEUR  NERO 
INGO. VERJONGDE RAND



ASKA TAFEL  
TAFELPOTEN IN ZWART OF 
WIT STAAL TAFELBLAD VAN 
BERKEN MULTIPLEX 
AFGEWERKT MET FENIX IN 
DE KLEUR BEIGE ARIZONA



Pillar
Ronde tafel met 1 centrale tafelpoot  
van hout. Er zijn maar weinig tafels  
met zo'n pootvorm. De houten poot  
geeft een warme uitstraling aan de tafel.  
Geschikt voor ronde tafels tot en met een  diameter  
van wel 180 cm!  
Tafelpoot in blank/nature/white wash/leem/noten/zwart

Vitra Eames Segmented table
Deze tafel is een notoire klassieker die 
geliefd is bij veel mensen. Het is een 
comfortabele, elegante tafel die zich 
moeiteloos aanpast aan het interieur.  

 Het chromen tafelonderstel is zo goed als 
nieuw en komt uit opgekochte partijen. 
Maximale diameter 150 cm. Verkrijgbaar 
afhankelijk van beschikbaarheid. 
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Aska tafel

Prachtige tafel met stalen driehoekige 
poten. Doordat de poten in elkaar grijpen 
ontstaat er een uniek beeld. De poot 
geeft rondom voldoende ruimte. 
Voor ronde tafels tot en met 160 cm. 
Onderstel in wit en zwart leverbaar.



VARESE TAFEL  
TAFELPOTEN IN NATUURLIJK 
EIKEN.  TAFELBLAD VAN 
BERKEN MULTIPLEX 
AFGEWERKT MET LINOLEUM 
IN DE KLEUR SMOKEY BLUE
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Arki tafel - hout- rechthoek
Prachtige tafel met eikenhouten poten in 
een zwarte of witte poothouder. De 
schuine poten staan recht 
gepositioneerd waardoor er relatief veel 
beenruimte is. Maximale lengte 280 cm.

Tulp tafel

Deze designklassieker is door Eero 
Saarinen ontworpen. De tafel is 
verkrijgbaar met een rond (max 180 cm) 
of ovalen tafelblad (max 240 cm). De 
aluminium voet is in mat wit of mat zwart 
verkrijgbaar.

Arki tafel - hout - rond

De ARKI is een ronde tafel in een 
prachtig design. De tafelpoten zijn van 
gebleekt massief eiken en steken in 
metalen poothouders die in zwart of wit 
uitgevoerd kunnen worden. Maximale 
diameter 150 cm.



TAFELS EN TAFELBLADEN OP MAAT  |  33

Galvanitas TD4

De Galvanitas TD4 tafel is gebaseerd op 
de stalen schooltafeltjes uit de jaren ’60. 
Het is een krachtig, tijdloos industrieel 
ontwerp van Nederlandse bodem. Met zijn 
industriële herkomst, past de TD4 tafel 
goed in een industrieel interieur en maar 
ook met verschillende interieurstijlen. 
Voor tafels tot en met 300 cm.

Mesa tafel

Tafel met een opvallend onderstel, 
gemaakt van een stalen kokerprofiel van 
30x30 mm. Onderstel in diverse RAL 
kleuren leverbaar. Geschikt voor lange 
rechthoekige of ovalen tafels.

Pisto tafel
De Pisto tafel is een design tafel gebaseerd 
op een Frans model. De strakke lijnen van de 
prachtige stalen poten combineren zeer 
mooi met tafelbladen in diverse 
rechthoekige vormen. De tafelpoten kunnen 
in diverse kleuren geleverd worden  
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Bar tafel

Moderne design statafel met 4 poten van 
ronde metalen buizen. De dwars verbinding 
tussen de poten zorgt voor goede 
stabiliteit. Gepoedercoat in zwart of wit. 
Maximale afmeting blad 75x220 cm. 

Eventueel leverbaar met bijbehorende 
barstoelen.

Arki tafel rond - metaal

Deze stalen versie van de ARKI tafel 
heeft vier stalen tafelpoten die naar het 
midden toe schuin oplopen. Hierdoor 
heeft u vrij ruimte om de eettafel heen 
voor het plaatsen van stoelen.  De 
tafelpoten zijn van van staal en kunnen 
die in antraciet, zwart of wit uitgevoerd 
worden. Maximale diameter 150 cm.

Kolomtafel

Ronde tafel met centrale kolom op een 
ronde voet. Mooi strak en tijdloos ontwerp. 
Verkrijgbaar in wit, zwart en chroom. 
Maximale diameter 160 cm.



WELKE TAFEL 
JE OOK WILT, 
WIJ MAKEN 

HEM VOOR JE 



Moet ik een product aanbetalen? 

  
Wij vragen voor maatwerk een 
aanbetaling van 50% te voldoen 
bij de bestelling. Je ontvangt van 
ons hiervoor een factuur. Nadat 
het maatwerk product bij jou is 
afgeleverd en je tevreden bent 
ontvang je een factuur voor het 
resterende bedrag. 

Hoe kan ik betalen? 

  
Je kunt bij ons maatwerkproducten 
via bankoverschrijving betalen na 
ontvangst van de factuur. 

Wat is de levertijd van de tafels 
en tafelbladen? 

  

Hoe worden tafels en tafelbladen 
bezorgd?

Wat is de garantie op de tafels en 
tafelbladen?

De levertijd ligt gemiddeld op 8 
weken.

Tafelbladen worden op de begane grond 
ongemonteerd afgeleverd. Complete 
eettafels worden gemonteerd geleverd.  

Transport naar een hogere verdiepingen 
en eventuele montage is mogelijk in 
overleg met onze transporteur.

Je krijgt een jaar garantie op onze producten. 
Zie ook onze verkoopvoorwaarden.

Als je niet tevreden bent met de tafel laat 
het ons dan direct weten! We zoeken dan 
samen naar een goede oplossing. Ons doel 
is dat je 100% tevreden bent en daar doen 
we alles aan. 

Wat als ik niet tevreden ben met 
mijn tafel?

Veel gestelde 
vragen

Hoe kan ik bestellen? 

  
Je kunt via ons emailadres 
info@trinityfurniture.nl of per 
telefoon (0252 72 95 73)bestellen

Wij hebben geen echte showroom. Er 
staan een paar tafels die je kunt bekijken. 
Je bent welkom op afspraak zodat we ruim 
de tijd voor je hebben. Aan de hand van 
stalen, voorbeelden en tekeningen geven 
wij je een goede indruk van de tafel. 
Onze openingstijden zijn maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Hebben jullie een showroom?
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www.trinityfurniture.nl 
info@trinityfurniture.nl 

  
herenweg 345 | 2161 CA | lisse 

0252 72 95 73


