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TV meubel

voor € 375,10 (incl. BTW )

Thomas Durner

Overzicht
Een simpel en mooi TV onderstel gemaakt
van multiplex hout. Er zijn vakken voor bijhorend apparatuur, de afstandsbedieningen en
de favoriete DVD’s. Belangrijk is de aparte
ruimte voor kabels in het achtergedeelte
van het meubel. Er kan een verlengstuk met
stopcontacten worden geplaatst. In dit geval
blijven alle toestelkabels binnen het meubel
behalve de antenna- en een stroomaansluiting. De houtplaat aan de achterkant van
het onderstel kan voor bedieningsgemak
afgenomen worden.
Dit TV meubel wordt van berken multiplex
platen met een dikte van 15 mm gemaakt.
De platen zijn zonder schroeven met elkaar verlijmt. Het hout wordt geschuurd en
met een dubbele laag hardwax-olie (Osmo
Hardwax-Olie High Solid, Nr 3040 Wit, transparant) beschermt tegen water en vuil. Het
olie bevat een wit pigment om de vergeling
van het hout tegen te werken zonder het
houtbeeld te verbergen. De wielen zijn van
de firma ‘Hettich’, enkel belastbaar met 50kg
dus van hoge kwaliteit.
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Bestellen
tv meubel compleet (toestel + wielen)
wit transparant geolied:
€ 375.10 (incl. BTW)
€ 399,30 (incl. BTW + levering)
op vooraad
levertijd ongeveer 4 werkdagen

Stuur een e-mail aan
tvmeubel@durner.nl
Geef hier u naam, telefoonnummer, leveradres
en koopwens aan. U ontvangt hierna een offerte – een mail met alle koopspecificaties en een
levertermijn. Bij akkoord maakt u de gevraagde
bedrag over op de genoemde bankrekening.
Na ontvangst wordt het product binnen de
genoemde levertermijn bezorgt.
Niet tevreden – geld terug!
Als het meubel binnen 48 uur terug wordt
gestuurd (poststempel telt) wordt de volledig
betaalde prijs terug gestort. Voorwaarde is dat
het product zonder beschadiging terug komt.
Uiteraard kan het product ook in mijn atelier in
Amsterdam worden bekeken en afgehaald. In
dit geval ontvallen evtl. verzandkosten. Betaling
in contant (er is geen pin aanwezig)

Adres Atelier:
Thomas Durner
Kropaarstraat 7
1032LA Amsterdam
tel: 06 48423250
meer informatie en andere producten:
www.durner.nl

Thomas Durner

4

specificaties
Maten

Multiplex

Osmo Hardwax olie

lengte: 765mm,
diepte: 450mm,
hoogte: 350mm met wielen

Multiplex (en triplex) zijn plaatmaterialen,
gemaakt van hout; ze zijn opgebouwd uit een
oneven aantal fineerlagen die kruiselings op
elkaar verlijmd worden.
De voordelen van Multiplex zijn:
- efficiënter gebruik van het hout, ook de anders
minderwaardige stukken van de boom worden
gebruikt, bijvoorbeeld voor de binnenlagen van
het multiplex.
- door de gekruiste lagen is de plaat in sommige richtingen sterker dan massief hout van
dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht
- multiplex vertoont minder werking dan massief
hout
- multiplex is veel sterker en lichter dan MDF

Transparante zijdematte houtafwerking, alle
voordelen van oliën en wassen gecombineerd
in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie wit
transparant is bestand tegen water en vuil en
is zeer duurzaam. De natuurlijke plantaardige
oliën en wassen zorgen voor een gelijkmatige
kleuring en een harmonisch, egaal oppervlak
resultaat. Door de open poriën structuur kan het
hout blijven ademen en waslaag niet barsten,
afbladderen of schilferen.
Resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee,
vruchtensap, melk en water conform DIN
68861-1A (Duitse industriële norm). Na droging
is het oppervlak veilig voor mens, dier en plant
en is geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN
71.3 (Europese norm). Speeksel- en zweettest
conform DIN 53160 (Duitse industriële norm)

Er zijn verschillende vakken:
- DVD vak:
320mm breed,
196mm hoog,
- Vak voor afstandsbedieningen:
95mm breed,
39mm hoog,
- Vak 1 voor apparatuur:
454mm breed,
115mm hoog
- Vak 2 voor apparatuur:
505mm breed,
120mm hoog

Multiplex is een houtproduct – onregelmatigheden in verschijning zijn normaal en horen bij de
karakteristiek van het materiaal

