Et stærkt valg
Et bord skal kunne holde til at blive brugt i hverdagen. Katrine bordene går ikke på
kompromis med kvaliteten. Vælg mellem disse stærke og flotte bordpladelaminater
eller nanolaminat med anti-fingerprint overflade.

Lille og
formstærkt
spisebord

Laminat

Beige stenlook

Brun stenlook

Gråbrun stenlook

Granitgrå stenlook

Ash ker

Ghost ker

Shadow ker

Nero

Silveroak trælook

Hvid

Lysgrå

Mørkgrå

Nano mokka

Nano brun

Nano blå

Nano rød

Nano sort

Nano hvid

Nano lysgrå

Nano mørkgrå

Mørkgrå stenlook

Nano laminat

Nano grøn

Katrine bordet fås også som
spisebord med plads til 4 personer.
Vælg laminat, form, kant og ben
som ved Katrine sofabordene.

Katrine
Sofabordskoncept

Dansk produceret, hurtig levering.

Inspiration til dit nye sofabord
Her er eksempler på udvalgte standard bordpladeformer som frit kan
kombineres. Du bestemmer selv størrelsen på dit nye bord. Alle standardformer kan bestilles indenfor nedenstående mål.
Lille: max 63x67 cm / trekant: max 42x67 cm.
Mellem: max 68x128 cm / trekant: max 68x101 cm.
Stor: max 100x128 cm / trekant: max 89x126 cm.

Katrine bordets mange muligheder
med valg af bordplade farver giver
dig rig mulighed for at afstemme
med udtrykket i din stue.

Indret med to indskudte sofaborde, og skab et spændende hjørne,
hvor det er muligt at flytte bordene, som du har lyst.

Katrine sofabordskoncept

Stål børstet

Eg røgfarvet

Stål sortlakeret

Bordhøjde med børstet
stål-/sort stålben:
40, 45 eller 50 cm.

Eg sortlakeret

Giv bordet det endelige udtryk, hvor du kan vælge mellem 6 forskellige bentyper og en
valgfri bordhøjde.

Bordhøjde med træben:
40, 45, 50 eller 55 cm. Ved borde
med træben på 80x80 cm eller
større monteres støtte-sarg fra
ben til bordplade for stabilitet.

Eg natur

Få det sofabord du drømmer om. Vores Katrine borde fås i et væld af forskellige
kombinationer, så du kan ramme netop det udtryk, du ønsker. Vælg mellem 7
bordpladeformer og en bordpladekant i klasisk sort MDF eller krydsfiner, som giver
bordet et råt look. På toppen en slidstærk laminat eller en nano anti-fingerprint
laminat - vælg mellem flotte farver og strukturer.

Bøg natur

Bestem selv størrelse,
form og farver
Sofabord på mål

Ønsker du selv at designe bordpladens form, så er det også en mulighed. Det eneste vi skal
bruge fra dig, er en skitse, så klarer vi resten. Bordpladen kan max blive B: 100 x L: 128 cm.
Vi bestræber os på, at ramme din valgte form, dog forbeholder vi os ret til at afvise en ordre, hvis
den er forbundet med uforudsete problemer. Der vil komme en merpris for eget formdesign.
Alt efter formen vurderer vi, om bordet skal have enten 3 eller 4 ben.

