
Timber

Materialen - bladen
• 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking 

• 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking

• 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking 

• 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking

• 40 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking

• kleuren volgens kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” en 

“Decoren Trendcollectie”

Timber - statafel met schoren

Een tafel van stoer staal, gemaakt met traditionele houtconstructie 

methodes…..dat moet wel bijzonder zijn!

Met Timber maak je echt een statement. Het in het oog springende 

onderstel is zeer robuust door de afmeting van de 80x80 mm 

buizen. De stevigheid wordt versterkt door de authentieke 

wigconstructie.

Timber 75 cm hoog

Materialen - frame
• staaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten “Epoxy 

en lak - Kerncollectie” en “Epoxy en lak - Trendcollectie”

• houten inzetblokje blank gelakt beuken

• wig ongelakt beuken

Specificaties
• blad: 18, 25 of 40 mm dik

• bladvorm: rechthoek

• frame: 4-poots staal, buismaat 80x80 mm, met unieke 

houtconstructie

• voorzien van stelvoeten

• statafel is voorzien van schoren voor stabiliteit

• tafelhoogte: 75 cm 

• hoogte statafel: 110 cm

Opties
• inbouwcontactdozen

• horizontale, 2-zijdig kantelbare metalen kabelgoot rechthoekig

traditionele 

houtconstructie 

d.m.v. wig
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PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Timber keurmerken:

• bladen leverbaar als verantwoord 

gecertificeerd PEFC™- of FSC®-hout

• hoogwaardige LaserTec randafwerking van 

de houtpanelen

Vepa keurmerken en duurzaamheid:

• ISO 9001 - kwaliteit

• ISO 14001 - milieu

• ISO 26000 - MVO -richtlijnen

• ILO - arbeids- en sociale standaarden

Keurmerken

240x120 cm / 6 zitplaatsen
1-delig blad

240x120 cm / 8 zitplaatsen
1-delig blad

280x120 cm / 6 zitplaatsen
2-delig blad

280x120 cm / 10 zitplaatsen
2-delig blad

320x120 cm / 8 zitplaatsen
2-delig blad

320x120 cm / 12 zitplaatsen
2-delig blad

LaserTec 
randafwerking

Timber statafel

Timber tafel
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Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Levertijden
Actuele levertijden zijn beschikbaar via de verkoopbinnendienst.

Leveringskosten  (binnen Nederland, per as bereikbaar)

Levering magazijn dealer:   

• begane grond:    - Vanaf € 230,- netto is franco, anders € 10,- leverings-/kleinorderkosten

Levering eindgebruiker:  

• begane grond achter eerste deur:  - Kosten 1,0% van bruto orderbedrag, met een minimum van € 100,- netto

• inclusief inhuizen, exclusief monteren: - Kosten 4,0% van bruto orderbedrag, met een minimum van € 150,- netto

• inclusief inhuizen en monteren:  - Kosten 5,5% van bruto orderbedrag, met een minimum van € 150,- netto

Attentie: Er gelden o.a. de onderstaande voorwaarden:

• Verticaal transport is gratis indien bruikbare lift aanwezig is. Is dat niet het geval dan geschiedt verticaal transport op basis van nacalculatie.

• De ingang dient goed bereikbaar te zijn voor onze vrachtauto via een verharde weg.

• Overige voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar.

Belangrijk
• Genoemde prijzen zijn verkoopprijzen in euro’s  excl. BTW.

• Onder voorbehoud van prijs- en collectiewijzigingen, druk- en zetfouten.

• Indien het door omstandigheden noodzakelijk mocht zijn om onze levertijden aan te passen, krijgt u hiervan tijdig bericht.

• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze prijslijst genoemde levertijden.

• Het recht om prijzen zonder tegenbericht te verhogen behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Hiermee vervallen alle voorafgaande noteringen!

• Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke CBM sectie woonmeubel, gedeponeerd 

ter Griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 16 maart 2018 onder nummer 9/2018. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een 

exemplaar van voornoemde voorwaarden toezenden.

voldoet aan de 
NEN-normen

duurzaam 
gecertificeerd hout

milieuvriendelijke
stoffen

made in 
holland

LaserTec
randafwerking

Bij Vepa hebben we de ambitie uitgesproken om onze fabriek volledig afvalloos te maken. Om dit daadwerkelijk te realiseren, wordt elke reststroom 

aangepakt. Daarnaast blijven we continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Wij sluiten ons aan bij het gedachtegoed van circulaire economie waarbij 

grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt met zo min mogelijk gebruik van energie en transport. Hoogwaardige producten met een tijdloos design 

gemaakt door onze eigen vakmensen, vormen de basis voor onze circulaire gedachte. Wij produceren al ons meubilair in eigen fabrieken in Nederland.

• Producten van hoge kwaliteit en afwerkingsniveau voor een lange levensduur.

• Geproduceerd in eigen fabrieken in Nederland, ISO-9001 (kwaliteit) en ISO-14001 (milieu) gecertificeerd.

• Veel producten van Vepa zijn FSC® (C028807) of PEFCTM (PEFC/30-31-043) gecertificeerd leverbaar.

• Onze standaard stoffen zijn ÖKO-gecertificeerd en/of voorzien van het Europees Ecolabel.

Zie onze website Vepa.nl voor actuele informatie over onze producten en ons beleid.

Algemene informatie
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Timber

bestelnr. blad cm 18 mm 25 mm 18 mm 25 mm 40 mm
vaste hoogte 75 cm

TTMBR240120 240x120 1408 1435 1580 1601 op aanvraag
TTMBR280120 280x120 1642 1676 1852 1881 op aanvraag
TTMBR320120 320x120 1798 1834 2037 2067 op aanvraag

vaste hoogte 110 cm
TTMBRH240120 240x120 1583 1610 1755 1775 op aanvraag
TTMBRH280120 280x120 1816 1850 2027 2055 op aanvraag
TTMBRH320120 320x120 1983 2019 2221 2251 op aanvraag

Meerprijzen:
horizontale, 2-zijdig kantelbare metalen kabelgoot rechthoekig
RKG 120 1 stuks nodig t.b.v. Timber 240x120 cm 102
RKG 160 1 stuks nodig t.b.v. Timber 280x120 cm 110
RKG 200 1 stuks nodig t.b.v. Timber 320x120 cm 118

melamine hpl 
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Elektrificatie

bestelnr.   indeling
inbouwcontactdoos met opklapbaar deksel

S-CC-2 2-voudig   2x230v 200,-
S-CC-2-AC 2-voudig   1x230v/1x 2 USB charger (1x A en 1x C) 387,-
S-CC-3 3-voudig   3x230v 216,-
S-CC-3-XG 3-voudig   2x230v/1x 2 RJ45/CAT6 met gender changer 271,-
S-CC-3-AC 3-voudig   2x230v/1x 2 USB charger (1x A en 1x C) 458,-
S-CC-4 4-voudig   4x230v 238,-
S-CC-4-XG 4-voudig   3x230v/1x 2 RJ45/CAT6 met gender changer 293,-
S-CC-4-AC 4-voudig   3x230v/1x 2 USB charger (1x A en 1x C) 480,-
S-CC-4-UXG 4-voudig   2x230v/1x 2 RJ45/CAT6/1x 2 USB charger (1x A en 1x C) 563,-

contactdoos

SA7992 3-voudig   3x230v met houder 46,-
SA7996 4-voudig   4x230v met houder 68,-

opbouwcontactdoos model leaf

OPBW-3 3-voudig   3x230v 179,-

opbouwcontactdoos model juke

OPBW-2-ZZ 2-voudig   2x230v, uitvoering zwart/zwart 162,-
OPBW-2-ZW 2-voudig   2x230v, uitvoering zwart/wit 162,-

OPBW-2-USB-ZZ 2-voudig   1x230V en 1x 2 USB (A+C) charger, uitvoering zw/zw 327,-
OPBW-2-USB-ZW 2-voudig   1x230V en 1x 2 USB (A+C) charger, uitvoering zw/wit 327,-

kabeldoorvoerdop kunststof 60 mm rond
kunststof

SA-ELEK-W   wit 26,-
SA-ELEK-Z   zwart 26,-
SA-ELEK-G   grijs 26,-
SA-ELEK-A   aluminium 26,-
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Bekabeling

zwart
bestelnr. totaal cm

stroomaanvoerkabel

SA7993-150 150 22,-
SA7993-250 250 23,-
SA7993-350 350 24,-

stroomkoppelkabel

SA7994-050 50 14,-
SA7994-100 100 15,-
SA7994-200 200 16,-
SA7994-300 300 17,-

splitter

SA-SPLIT3 3-weg 27,-
SA-SPLIT6 6-weg 44,-

Zie vanaf pagina 90 voor elektrificatie, bekabeling en accessoires 
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vepa.nl   |   +31 (0)528 29 71 11   |   info@vepa.nl

Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Onder voorbehoud van prijs- en collectiewijzigingen, druk- en zetfouten.


	Inhoudsopgave
	Algemene informatie
	T30
	T40
	Skeef
	VPAX
	VPAX Medium
	VPAX High
	Connect - stalen poot
	Connect - houten poot
	Connect - accessoires
	Timber
	Loft - stalen poot
	Loft - houten poot
	Loft - accessoires
	LIFT
	Presto RW+ vergadertafel
	Piqniq vergadertafel
	Onix
	T60 - stalen kolom
	T60 - beuken kolom
	Bila
	Opta
	Klaptafel verrijdbaar
	Workspere tafel
	Elektrificatie
	Bekabeling



