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Metaform tafels bij Spinde Next

Metaform tafels bij Spinde Next.
Met trots presenteren wij u het merk Metaform nieuw in collectie bij Spinde Next Living Design.
Wij zijn uw Metaform dealer voor de regio Zwolle.

Metaform.
Wie Metaform zegt, zegt tafels. Metaform is een relatief kleine fabriek, waar maatwerk nog
mogelijk is. U heeft bij Metaform mogelijkheden om van de standaard maat af te wijken.
Maatwerk staat bij Metaform voorop. Het is fijn om te weten dat u van de standaard maten af
kan wijken, hoewel dat bijna niet nodig is: Metaform heeft een zeer grote collectie tafels in alle
maten en materialen.
Metaform heeft de productontwikkeling geheel in eigen hand. En dat levert verrassende tafels
op. Nieuw is de toepassing van 100% natuurlijk en milieuvriendelijk keramiek. Deze keiharde en
gebruiksvriendelijke bovenbladen worden toegepast in de Metaform K1 (eetkamertafel) en BT2
(bijzettafel). De unieke afwerking van keramiek en lak is perfect. Hiermee ontstaat een tafel met
een zeer strak design, waarbij onderstel en blad naadloos in elkaar overlopen. U kunt kiezen uit
maar liefst 8 naturelle kleuren.
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Bladen van Metaform tafels zijn gemaakt van glas, gesatineerd glas, natuursteen, quartzcomposiet, HPL (Duropol), massiefhout, fineer, keramiek. Elk materiaal heeft zijn eigen
kenmerken. Houdt u van makkelijk, denk dan aan glas, HPL of keramiek. Houdt u van sfeer, kijk
dan naar de tafelbladen van fineer of massief hout. Wij willen u graag voorlichten over de
toepassing van deze materialen in uw woonkamer.
Het frame van Metaform tafels is gemaakt van gelakt-, verchroomd of roestvrij staal(RVS). Naar
wens zijn ronde of vierkante poten mogelijk.
Kortom bent u op zoek naar een gebruik,- en onderhouds vriendelijke tafel kom dan eens lang
bij ons in de showroom.

Tafels / wandtafels.
Bij Spinde Next living Design vindt u een mooie collectie eetkamertafels,wandtafels, salontafels,
bijzettafels en glastafels van merken zoals: Pilat & Pilat , Van Rossum Meubelen, Metaform en
GM design, voor uw huis of bedrijfsruimte. U vindt ons op de rand van het centrum van Zwolle.
Onze winkel biedt inclusief Spinde Interieur & Styling bijna 1000 m2 zitmeubelen, verlichting,
kasten, bedden, vloerkleden, gordijnen, tapijt en accessoires
Komt u uit de regio Zwolle, Apeldoorn, Kampen, Dalfsen, Ommen, Raalte, Heerde, Epe, Meppel
of Dronten en u bent op zoek naar een nieuwe moderne / design meubelen, banken, fauteuils,
gordijnen, verlichting, tapijt, vloerkleden of interieur advies bezoek dan eens onze showroom
aan het Assiesplein 8 in Zwolle.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

