e productgroep Bayern valt op
g en een gunstige prijs- kwaliteit
Vlakstaal, tijdloos thermisch verzinkt met essenhout in bonte kleuren of natuurlijke notenhouttint

Hoogwaardig terrasmeubilair uit Oostenrijk, sinds 1938

ogen rug-latten
(optioneel
recht
Productgroep
“Bayern”
Bayern,
de klassieker. De productgroep Bayern valt op
worden aan
de achterzijde

door de sobere uitvoering en een gunstige prijs- kwaliteit
verhouding.

Dedegelijk
4 rechte zit- en 2 gebogen rug-latten (optioneel recht
r eenvoudig,
of
gebogen
naar keuze), worden aan de achterzijde
oneel met beschermende
vastgeschroefd.
4 per stoel/tafel).
Uitgevoerd met een zeer eenvoudig, degelijk
inklapmechanisme, optioneel met beschermende
kunststof vloerglijders (4 per stoel/tafel).
Ondersteluitvoeringen:

nkt
- RAL 6005 Mosgroen
RAL kleuren
op9005
aanvraag
- RAL
Zwart

- blank, thermisch verzinkt

- Speciale
en afwijkende
RAL kleuren op aanvraag
behandeld met
lazuur
pigmentolie
enste RAL kleur mogelijk –
Ref. Landtmann´s Jausen Station in Slotpark Schönbrunn in Wenen, Oostenrijk
Standaard hout: essen, behandeld met lazuur pigmentolie
aanvraag mogelijk.
in notenkleur –elke gewenste RAL kleur mogelijk –
overige houtsoorten op aanvraag mogelijk.

Ref. Landtmann´s Jausen Station in Slotpark Schönbrunn in Wenen, Oostenrijk

//www.yumpu.com/de/document/view/56441742/katalog-2016)

Tafels:blz. 9 + 20 (https://www.yumpu.com/de/document/view/56441742/katalog-2016)

Detail onderzijde
Stoel ingeklapt
Simpel inklapmechanisme

me

Stoel ingeklapt

Iedere RAL kleur tegen meerprijs mogelijk.
Standaard leverbare RAL kleuren zonder meerprijs: zie hieronder.

Iedere RAL kleur tegen meerprijs mogelijk.
Standaard leverbare RAL kleuren zonder meerprijs: zie hieronder.

Bayern zonder leuning
notenkleur
RAL 1013 parelwit
RAL 1018 zinkgeel RAL 2004 zuiveroranje RAL 3010 verkeersrood RAL 4010 telemagenta RAL 5018 turqoise
Bayern stoelen in bovenstaande kleuren 139 euro p/st, en tafels in parelwit vanaf 70/70cm 335 euro, incl. 21% BTW p/st.

RAL 1013 parelwit

Let op! RAL
Gebruik
van
een RAL kleurenwaaier
uitvoeringen
aanvraag,
bijv:
RAL 1018 zinkgeel
2004
zuiveroranje
RAL 3010 verkeersroodSpeciale
RAL 4010
telemagentaopRAL
5018 turqoise
is aan te bevelen ter oriëntering, zodat de

Bayern 3/4 - 3 Rug + 4 zitlatten met gegalvaniseerd onderstel

Bayern stoelen in bovenstaande kleuren
139 euro
p/st, en kan
tafels
in parelwit vanaf
70/70cm
incl.- met
21%kunststof
BTW p/st.
juiste kleurkeuze
gewaarborgd
worden.
Bayern
3/5 - 3 335
Rug +euro,
5 zitlatten
belatting

(HPL compact latten in houtoptiek)

Let op! Gebruik van een RAL kleurenwaaier
is aan te bevelen ter oriëntering, zodat de
juiste kleurkeuze gewaarborgd kan worden.

Speciale uitvoeringen op aanvraag, bijv:

Vragen
prijzen
info over levertijden
via:
Bayern
3/4over
- 3 speciale
Rug + 4kleuren,
zitlatten
metengegalvaniseerd
onderstel
Bayern 3/5 - 3 Rug + 5 zitlatten - met kunststof belatting
(HPL compact latten in houtoptiek)

Bayern met armleuning, notenkleur
THO-M TUITEL Handelsonderneming BV-Moerkapelle, Rottedijk 3,NL-2751 DJ Moerkapelle T + 31 6 53373125 E info@THO-M.com W THO-M.com

Vragen over speciale kleuren, prijzen en info over levertijden via:
M +31 6 53373125
TUITEL Handelsonderneming
B.V.
- Moerkapelle
6 53373125
E info@tho-m.com
M +31
TUITEL Handelsonderneming
B.V. - Moerkapelle

E

info@tho-m.com

T +31 79 3604655
I www.tho-m.com
Rottedijk 3, NL
- 2751 DJ3,Moerkapelle
, notenkleur
T +31 79 3604655
I www.tho-m.com
Rottedijk
NL - 2751 DJ Moerkapelle
onderneming BV-Moerkapelle, Rottedijk 3,NL-2751 DJ Moerkapelle T + 31 6 53373125 E info@THO-M.com W THO-M.com

