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VOOR DE MOOISTE HOOFDZAAK TER WERELD.

Omdat eten een plezier is, maakt now! er wat van – in jouw eethoek of in jouw woonkeuken. Met royale tafelbladen en comfortabele sledepootstoelen. Met hout, glas en lak, gegenereerd leer en chroom, gezellig of heel elegant. Harmonie of contrast? Jij beslist, want tafels en stoelen zijn,
wat vorm en kleur betreft, op allerlei manieren te combineren. now! dining biedt de juiste plaats voor kunstzinnige maaltijden met de kinderen en
kostelijke maaltijden met vrienden. Heerlijk je voeten onder de tafel en nergens aan hoeven denken. Aan tafel graag. now!
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Eettafels ET 22
Uitvoeringen eettafelblad

Uitvoeringen eettafelonderstel
Metaal gepoedercoat puurwit

Lak puurwit

Onderstel van metaal, gepoedercoat, tafelblad in lakuitvoering.
Hoogte tussen vloer en tafelblad: 66 cm. Breedte tussen linker en rechter onderstel: buitenbreedte minus 16 cm.

Artikel
H x L x B in cm
Bestelnr.
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Eettafel 123 vast
73 x 123 x 80
5112
-
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Eettafel 143 vast
73 x 143 x 80
5114
-

Eettafel 163 vast
73 x 163 x 80
5116
-
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Eettafels ET 20
Uitvoeringen eettafelblad
Prijsgroep I
Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs

Uitvoeringen eettafelonderstel
en verlengblad

Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Aan de achterkant gelakt glas, puurwit
Aan de achterkant gelakt glas, wit
Aan de achterkant gelakt glas, grijs

Prijsgroep I
Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs

Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Bij de eettafel ET 20 bestaat de mogelijkheid, het onderstel, het
tafelblad en de verlengbladen in verschillende uitvoeringen te
bestellen. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gecombineerd
worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend (uitzondering: verlengbladen).

Onderstel in hout- of lakuitvoering, tafelblad in hout-, lak- of glasuitvoering, op grijs metalen frame. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden.
Hoogte tussen vloer en tafelblad: 65 cm. Breedte tussen linker en rechter onderstel: buitenbreedte minus 20 cm. Verlengbladen voor eettafels ET 20: zie
onder!

Artikel
H x L x B in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Uitschuifsysteem met
verlengbladen voor
eettafels ET 20

Artikel
H x L x B in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II
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Eettafel 120 vast
75 x 120 x 100
2012
-

Eettafel 140 vast
75 x 140 x 100
2014
-

Eettafel 160 vast
75 x 160 x 100
2016
-

Eettafel 180 vast
75 x 180 x 100
2018
-

Eettafel 200 vast
75 x 200 x 100
2020
-

Verlengbladen in hout- of lakuitvoering. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!
N.B.: bij de eettafels 120 en 140 vast is uitsluitend de eettafel-verlengset – 1 blad (type 200) mogelijk.
Montage achteraf is niet mogelijk.
met 1 blad om 50 cm verlengbaar

met 2 bladen om 100 cm verlengbaar

Eettafel-verlengset – 1 blad
8 x 50 x 100
200
-

Eettafel-verlengset – 2 bladen
8 x 100 x 100
201
-

Uitbreiding voor achteraf aanbouwen aan
Eettafel-verlengset – 1 blad (type 200);
met 1 blad om verdere 50 cm verlengbaar

Eettafel-verlengset – optioneel 2e blad
8 x 50 x 100
202
-
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Eettafels ET 19
Uitvoeringen eettafelblad

Uitvoeringen eettafelonderstel
Prijsgroep I
Metaal gepoedercoat wit

Aan de achterkant gelakt glas, wit
Aan de achterkant gelakt glas, wit, voorzijde gesatineerd / mat

Prijsgroep II
Edelstaal

Tafelblad in glasuitvoering, onderstel van metaal, gepoedercoat, of van edelstaal. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! Hoogte tussen vloer en
tafelblad: 71,5 cm. Breedte tussen linker en rechter onderstel: buitenbreedte minus 40 cm.

Artikel
H x L x B in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Eettafel 180
75 x 180 x 100
1918
-

Eettafel 220
75 x 220 x 100
1922
-

Eettafels ET 17
Uitvoeringen eettafelblad
(bestaande uit 3 tafelbladplanken)
Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen eettafelonderstel
Metaal gepoedercoat puurwit
Metaal gepoedercoat wit
Metaal gepoedercoat grijs
Edelstaal

Indeling in prijsgroepen
Eettafelblad / eettafelonderstel
Lak / metaal gepoedercoat
Hout / metaal gepoedercoat
Lak / edelstaal
Hout / edelstaal

Prijsgroep
I
II
III
IV

Tafelblad bestaande uit 3 tafelbladplanken, naar keuze in lak- of houtuitvoering; onderstel van metaal, gepoedercoat, of van edelstaal. Bij de eettafel ET 17 bestaat
de mogelijkheid, de afzonderlijke planken van het tafelblad in verschillende uitvoeringen te bestellen. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed
worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! N.B.! De planken kunnen in 3 verschillende posities
worden gemonteerd, naar keuze in dezelfde of verspringend. Hoogte tussen vloer en tafelblad: 71,5 cm. Breedte tussen linker en rechter onderstel bij de 180 cm (of
240 cm) brede tafel met verspringend gemonteerde planken: max. 118 cm (of 180 cm), bij de tafel met planken op dezelfde positie gemonteerd: max. 130,8 cm (of
192,8 cm).

Artikel
H x L x B in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II
Prijsgroep III
Prijsgroep IV
now! dining

Eettafel 180
75 x 180 x 100
1718
NL 9. 2021

Eettafel 240
75 x 240 x 100
1724
-
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Informatie over stofsoort en
materiaalkenmerken vindt
u op de blz. hiervoor!

Uitvoeringen bekleding

Stoel S 21-1
Stoel met sledepoot-frame in
geborsteld edelstaal; bekleding in
platweefsel met softeffect; naar keuze
als solitaire stoel of in set van 2. Bij de
set van 2 worden de stoelen altijd in
dezelfde uitvoering geleverd.

Max. belasting: 120 kg

A.u.b. de uitvoering van
de bekleding duidelijk
in de order vermelden!
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Stoel S 20-2
Stoel met metalen sledepoot-frame
hoogglanzend chroom; kuip multiplex
met HPL-toplaag; stoel wordt in
afzonderlijke onderdelen geleverd
(kuip en frame apart).

Zittinghoogte:
max. 49,0 cm

Stoel S 21-1
88 x 50,5 x 64
S211 (solitaire stoel)
S212 (set van 2)
-

Stoel S 20-4
Stoel met massief houten 4-pootsframe essen, kernnotenkleurig
gebeitst; kuip multiplex met HPLtoplaag; stoel wordt in afzonderlijke
onderdelen geleverd (kuip en
frame apart).
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Kuip puurwit
Kuip antraciet
Kuip petrol

Max. belasting: 120 kg
Zittinghoogte:
max. 45,5 cm

Stoel S 20-2
88,9 x 47,0 x 54,0
Bestelnr.
S20201
S20202
S20203

Max. belasting: 120 kg

A.u.b. de uitvoering van
de kuip duidelijk in de
order vermelden!

Zittinghoogte:
max. 45,5 cm

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Kuip puurwit
Kuip antraciet
Kuip petrol

Bestelnr.
S20101
S20102
S20103

-

Stoel S 20-1
88,9 x 45,0 x 54,0
-

Uitvoeringen kuip
puurwit
antraciet
petrol

Max. belasting: 120 kg

A.u.b. de uitvoering van
de kuip duidelijk in de
order vermelden!

Zittinghoogte:
max. 45,5 cm

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Kuip puurwit
Kuip antraciet
Kuip petrol

Bestelnr.
S20301
S20302
S20303

Stoel S 20-3
88,9 x 47,9 x 54,0
-

Accessoires voor stoelen S 20

Uitvoeringen kuip
puurwit
antraciet
petrol

Viltkussen
aan de onderkant met antisliplaag;
voor het plaatsen op het zitvlak;
100% wol

Max. belasting: 120 kg
Zittinghoogte:
max. 45,5 cm
Stoel S 20-4
88,9 x 47,9 x 54,0
Bestelnr.
S20401
S20402
S20403

puurwit / metaal gepoedercoat puurwit
antraciet / metaal gepoedercoat antraciet
petrol / metaal gepoedercoat petrol

Stoel met massief houten 4-pootsframe natuurlijk eiken; kuip multiplex met HPL-toplaag; stoel wordt
in afzonderlijke onderdelen
geleverd (kuip en frame apart).

puurwit
antraciet
petrol

A.u.b. de uitvoering van
de kuip duidelijk in de
order vermelden!

Uitvoeringen kuip / frame

Stoel met metalen gepoedercoat
4-poots-frame; kuip multiplex met
HPL-toplaag; stoel wordt in afzonderlijke onderdelen geleverd
(kuip en frame apart)

Stoel S 20-3

Uitvoeringen kuip

A.u.b. de uitvoering van
de kuip duidelijk in de
order vermelden!
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Kuip puurwit
Kuip antraciet
Kuip petrol

Stoel S 20-1

Platweefsel met softeffect lichtgrijs
Platweefsel met softeffect antraciet
Platweefsel met softeffect cappuccino
Platweefsel met softeffect lemoen
Platweefsel met softeffect petrol

-

Uitvoeringen
lichtgrijs gemêleerd
donkergrijs gemêleerd
petrol gemêleerd

A.u.b. de uitvoering van
de viltkussen duidelijk
in de order vermelden!
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Viltkussen lichtgrijs gemêleerd
Viltkussen donkergrijs gemêleerd
Viltkussen petrol gemêleerd

Bestelnr.
S2015
S2016
S2017

Viltkussen
0,5 x 40,8 x 39,7
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Kuipstoel S 19-1

Kuipstoel S 19-2

Uitvoeringen bekleding
Kunstleer wit
Kunstleer grijs
Kunstleer taupe
Structuurstof lichtbeige
Structuurstof beigeblauw
Structuurstof taupe

Stoel met metalen sledepootframe in hoogglanzend
chroom; bekleding in kunstleer of structuurstof.

Max. belasting: 120 kg

A.u.b. de uitvoering van
de bekleding duidelijk
in de order vermelden!

Zittinghoogte:
max. 47,0 cm
Kuipstoel S 19-2
79,5 x 55,5 x 58,2
S192
-

Sledestoel S 17

Uitvoeringen
bekleding / naad

Stoel met metalen stoelframe, compleet
bekleed met geregenereerd leer; naar
keuze als solitaire stoel of in set van 2.
Bij de set van 2 worden de stoelen altijd
in dezelfde uitvoering geleverd.

Max. belasting: 120 kg

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Kuipstoel S 19-1
79,5 x 55,5 x 57
S191
-

Stoel S 18

Kunstleer wit
Kunstleer grijs
Kunstleer taupe
Structuurstof lichtbeige
Structuurstof beigeblauw
Structuurstof taupe

A.u.b. de uitvoering van
de bekleding duidelijk
in de order vermelden!

Zittinghoogte:
max. 47,0 cm

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Uitvoeringen bekleding

Stoel met metalen 4-poots-frame
in hoogglanzend chroom; bekleding
in kunstleer of structuurstof.

Uitvoeringen bekleding

Sledestoel met harde glijnokken voor een
zachte vloer; met stoelframe in glanzend
chroom; bekleding in kunstleer; naar
keuze als solitaire stoel of in set van 2.
Bij de set van 2 worden de stoelen
altijd in dezelfde uitvoering geleverd.

zwart / wit
zwartbruin / zand
donkergrijs / grijs
taupe / bruin
zand / bruin

Kunstleer wit
Kunstleer zwart
Kunstleer taupe

Max. belasting: 120 kg
A.u.b. de uitvoering van
de bekleding / de naad
duidelijk in de order
vermelden!
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

A.u.b. de uitvoering van
de bekleding duidelijk
in de order vermelden!

Max. belasting: 120 kg
Zittinghoogte:
max. 48,0 cm

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Stoel S 18
85,5 x 47,0 x 53,0
S181 (solitaire stoel)
S182 (set van 2)
-

Zittinghoogte:
max. 49,0 cm
armleuninghoogte:
63,0 cm

Sledestoel S 17
88 x 55,5 x 62
S171 (solitaire stoel)
S172 (set van 2)
-

Stofsoort en materiaalkenmerken
Stoel			Stofsoort				Materiaalkenmerk
Stoel S 21

Platweefsel met softeffect

100% polyester

Kuipstoel S 19-1
Kuipstoel S 19-2

Kunstleer Protex
Structuurstof

Bovenmateriaal: 100% polyurethaan; ondermateriaal: 70% polyester, 30% katoen
53,5% acryl, 46,5% polyester

Stoel S 18

Geregenereerd leer

65% leervezelstof, 20% latex, 10% water, 5% natuurlijke vetten en looimiddelen

Sledestoel S 17

Kunstleer Protex

boven: 100% polyurethaan; onder: 70% polyester, 30% katoen

Viltkussen S 20

Wolvilt

100% wol
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