
Met de duurzame, handgemaakte tafels van 
Van der Drift Meubelen is het eindeloos genieten.

D uurzaam
DESIGN

Stel zelf uw tafel online samen of kom naar onze showroom.

Uw dealer bij u in de regio:

Ovaal blad Joep
180 x 110

met Matrix poot

€1.158,-
Vanaf



Van der Drift Meubelen creëert al meer dan 80 jaar 
gewilde wooncollecties voor elk type interieur en is 
bijzonder gespecialiseerd in het vervaardigen van eiken 
tafels. Ruim 30 ervaren houtbewerkers en ontwerpers 
werken met Europees eiken vanuit Schaijk, waar het 
maken van meubelen nog ambachtelijk vakwerk is. 

Nederlands
vakmanschap

Vanaf

Boomstamtafel Trunk
Ontdek de natuurlijke charme van deze 
robuuste eiken boomstamtafel.
Met een bladdikte van 5 cm is deze tafel 
een echte eye catcher in elke woning.

Dé beste plek in huis
 
We brengen steeds meer tijd door aan de eettafel;
gezellig borrelen met vrienden, thuiswerken of lekker
eten met de familie. De eettafel is het onbetwiste
middelpunt van elke woning geworden.

Stap 1 Kies bladvorm Stap 2 Kies maat

Stap 3 Kies onderstel Stap 4 Kies afwerking Stap 5 Kies kleur

Stel in 5 stappen 
uw ideale tafel samen

vanderdriftmeubelen.nl

Ga voor tijdloos
design & unieke details

Topkwaliteit eiken tafels
Alle eiken tafels van Van Der Drift zijn van 
topkwaliteit en de door ons gebruikte CBM en 
onze eigen VDD kleuren zijn afgewerkt met een 
beschermende lak, zodat je vele jaren onbezorgd 
van je eiken tafel geniet.

Ovaal blad Joep met Spider poot

vanaf € 1.268,-

Blad Convex met Papillon poot

vanaf € 1.232,-

Blad Joost met Misty poot

vanaf € 999,-

Blad Luuk met Matrix poot

vanaf € 1.158,-

Blad Joost met Trapezium poot

vanaf € 986,-

Blad Costa-Antaris met Xander Poot

vanaf € 756,-

Tafelbladen met een eigentijdse ‘look’
Gemaakt van rustiek Europees eiken met open
noesten en 3 cm dik. Wil je een blad met nog meer
karakter, dan kun je het blad laten borstelen of
schrapen. Liever iets strakker? Kies dan voor een glad 
blad met gestopte noesten. De tafelbladen van deze 
serie zijn er met afgeschuinde (verjongde) zijkant, of een 
rechte zijkant. De hoek van het tafelblad kun je recht of 
rond laten maken.

Meer inspiratie?
Kijk op onze website of bezoek onze showroom.

Boomstam blad 
Trunk 180 x 100

met Xander poot

€ 999,-

Vanaf

Blad Luuk 
140 x 100

met Vinz Poot

€ 1.136,-

Vanaf

Ovaal blad Joep
180 x 110

met Matrix poot

€ 1.158,-
Combineer onze ovale bladen met 1 van deze 4 poten:

Matrix PapillonSpiderVinz



Druk-/zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties zijn geldig t/m zaterdag 29 mei 2021. Ontwerp en opmaak Bureau van den Oever, www.bureauvdo.nl

www.vanderdriftmeubelen.nl

TV-dressoir vanaf 
€ 899,-

Bergkast vanaf 
€ 1.440,-

Smalle kast  vanaf 
€ 999,-

Eettafel 140 x 100 cm vanaf 
€ 840,-

Vervaardigd van rustiek eiken met prachtige 
natuurlijke eigenschappen en gemaakt door 
vakmensen met veel ervaring, dat is de 
Experience collectie.

Collectie
Experience

Stoer en eigentijds eiken woonprogramma met 
staalaccenten. Het toegepaste eiken toont zijn 
karakter met noesten en scheuren. Geen enkele 
noest of scheur is identiek, waardoor elk meubel 
uniek is. 

Collectie Costa

Voor meer kasten 
en tafelitems 

kijk op de website 
of bezoek onze 

showroom.

Smalle kast vanaf 
€ 799,-

TV dressoir vanaf 
€ 846,-

Dressoir vanaf 
€ 1.142,-

Eettafels vanaf 
€ 746,-

Openingstijden
Maandag 9.00 – 18.00
Dinsdag  9.00 – 18.00
Woensdag  9.00 – 18.00
Donderdag  9.00 – 18.00
Vrijdag 9.00 – 21.00
Zaterdag 9.00 – 16.00
Zaterdag gesloten

Contactgegevens
Nieuwendijk 60
5712 EN - Someren-Eind
tel. 0493-491254

info@vandeneijnde.nl
www.vandeneijnde.nl

Bekijk onze website voor de actuele openingstijden.


