Tuintafels van Janco de Jong
Fraai design en onderhoudsvrij
Na de succesvolle introductie van een buitenhaard en vuurschaal heeft Janco de Jong nu
een serie tuintafels aan het buitenassortiment toegevoegd.
De tuintafels hebben een fraai design en zijn gemaakt van corten staal.
Er zijn verschillende uitvoeringen waaruit u kunt kiezen. De tafelrand
en/of staanders kunt u laten uitvoeren in een ‘volbad’ verzinkte uitvoering.
Het blad bevat bovendien natuursteen of panelen van epoxy of grind.
Dit geeft een unieke combinatie van natuurlijke materialen en kleuren.
De tafels zijn zeer degelijk en absoluut onderhoudsvrij. Deze tafels kunnen
100 jaar buiten staan!

Tuintafel

•

Loungeset

•

Bio-brander

•

Volop variatie mogelijk
De tafels zijn in twee hoogtes leverbaar: als loungetafel en als eettafel. Beide
uitvoeringen zijn in drie verschillende maten verkrijgbaar. De maatvoering
wordt bepaald door het aantal bladen dat u in de tafel wenst. Daarbij kunt u
ook nog kiezen of u de staanders of de tafelranden in verzinkte uitvoering wil
hebben of dat u ze gewoon in roestkleur laat. Ook voor het binnenblad zijn
er verschillende opties: u kunt kiezen voor natuursteen/hardsteen of naar
wens voor panelen die voorzien zijn van een epoxy coating of grind. Daarin
is iedere kleur mogelijk!

Buitentafel
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Terrastafel

•

Warmhoudstel

•

Design

Loungetafel (hoogte = circa 45 cm)
1-vaks tafel
(hardstenen blad 60 x 60cm, buitenafmeting tafel ca.100 x 100cm) € 475
1-vaks tafel
(hardstenen blad 80 x 80cm, buitenafmeting tafel ca.120 x 120cm) € 525
2-vaks tafel
(2x hardstenen blad 60 x 60cm, buitenafmeting tafel ca.100 x 180cm) € 595

De tuintafels van Janco de Jong in het kort
• Leverbaar als loungetafel en als eettafel
• Vervaardigd van corten staal en natuursteen,
dus: lange levensduur gegarandeerd
• Onderhoudsvrij
• Verschillende formaten en uitvoeringen mogelijk
• Demontabel, wordt geleverd als bouwpakket
• Eenvoudige montage
• Strak design met natuurlijke uitstraling
• Mogelijkheid tot inbouw bio-brander

Eettafel (hoogte = circa 78 cm)
2-vaks tafel
(2x hardstenen blad 60 x 60cm, buitenafmeting tafel ca.100x180cm) € 795
2-vaks tafel
(2x hardstenen blad 80 x 60cm, buitenafmeting tafel ca.100x220cm) € 845
3-vaks tafel
(3x hardstenen blad 60 x 60cm, buitenafmeting tafel ca.100x260cm) € 925

Verder in het buitenassortiment van Janco de Jong:
• JAbq tuinhaard, een houtkachel en barbecue ineen
• Janco de Jong Vuurschaal

Voor meer informatie:
Janco de Jong BV
Tolbaas 8-10 • 8401 GD Gorredijk • Tel. +31 (0)513 460575
info@jancodejong.nl • www.jancodejong.nl • twitter: @JAnusJAcobus
Et kenon • Wolvegasterweg 15 • Oldeberkoop • Tel. 0516 451333
www.etkenon.nl

De tafels worden als bouwpakket geleverd. Met de montage-instructies die
worden bijgeleverd is het zeer eenvoudig de tafel op te bouwen. De tafels
wegen, afhankelijk van de afmetingen 50 tot 90 kilo (exclusief hardsteen).

Gezellig en lekker warm: ingebouwde bio-brander!
Bij iedere tafel kan een bio-brander geïntegreerd worden, die zorgt voor
urenlange sfeer en warmte rondom uw tafel. De bio-brander is zelfs geschikt
om kleine gerechten op te bereiden of te koken of om bijvoorbeeld uw
pindasaus warm te houden tijdens de barbecue. Als u de bio-brander vult
met circa 2 liter bio-ethanol (€ 2/ltr) blijft hij circa 4 uur branden. Zonder rooken reukoverlast!
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