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design selv



Spiseborde design selv

H215 Venø Spisebord
profil C og ben 2

6270 Oslo Spisebord
profil B og ben 2

900 Roma Spisebord
profil D og ben 5

Detalje på kantprofil B

Detalje på kantprofil C og sarg

Detalje på kantprofil D og ben 5 

Alle  spiseborde kan                                                              
leveres med udtræk til  
2 – 4 – 6  tillægsplader  

Alle udtræks-spiseborde 
leveres i mål efter ønske. 

Max bredde: 120 cm 
Max længde: 210 cm 

Standardhøjde: 74 cm



Spiseborde design selv

H240 Skagen Spisebord
profil C og ben 2

H210 Viborg Spisebord m/fast plade
profil B og ben 2

H230 Rund spisebord
profil A og ben 3

Detalje på kantprofil C

Detalje på kantprofil B

Detalje på kantprofil A

Alle spiseborde kan leveres i  
individuelle mål i massiv bøg,  

massiv eg eller laminat topplade. 
5 forskellige profilkanter 

7 forskellige bentyper 
med forskelligt tilbehør, som skuffe,  

tillægsplader, udtræk til 4-6  
tillægsplader, butterflyudtræk.



Butterflyudtræk

ButteRflyuDtRæk  
kan leveres på  

følgende borde. 
Se miniumsmål herunder.

6270 Oslo Spisebord

miniumlængde: 170 cm 
miniumbredde: 105 cm

H240 Skagen Spisebord

miniumlængde: 170 cm 
miniumbredde: 105 cm

H215 Venø Spisebord

miniumlængde: 160 cm 
miniumbredde: 100 cm

H100 Spisebord

miniumlængde: 160 cm 
miniumbredde: 100 cm

ButteRflyuDtRæk  
leveres incl. 2 foldeplader á 

50 cm i magasin.



Petra spisebord

Alle spiseborde leveres  
i massiv bøg, massiv eg  
eller laminat topplade.

Alle petRA spiseborde kan 
leveres med 2 tillægsplader

Alle petRA spiseborde 
leveres i  mål efter ønske. 

Max bredde: 105 cm 
Max længde: 240 cm 

Standardhøjde: 74 cm

H220 petra spisebord massiv bøg 
profil C og ben 1

H220 petra spisebord massiv eg 
profil B og ben 7

H220 petra spisebord  laminat topplade 
profil B og ben 6

Detalje på kantprofil C og ben 1

Detalje på kantprofil B, og ben 7 
Detalje på monteret tillægs-
plade/profil B

Detalje på laminattop og ben 6



Varde køkkenbord

H8080 Varde køkkenbord bøg/lak 
profil C og ben 2. 
H110 Stol

H80A Varde køkkenbord eg/gråolie 
profil C og ben 2 
Varde Stol

H80A Varde køkkenbord laminattop og eg/hvidolie 
Skarp kant og ben 1 
Oslo Stol

 lille køkkenbord med 
store udtræksmuligheder. 

Varde køkkenbord 80 x 80 cm.

H80A
Fast plade, mulighed for 2 underhængte 

plader á 40 cm. (80 X 160 cm)

H8080
Udtræk til 2 tillægsplader og 2 under-  
hængte  plader á 40 cm. (80 X 240 cm) 

Bordet kan leveres i 
massiv bøg, eg 

eller med laminattop.



Bordpladefacon

H240 H210 H250

H100 H215 6270

900 H200 H230 H220

80 cm

80 cm

Spisebord med udtræk

Spisebord med fast plade

Max bredde 120 cm

Max længde 210 cm

Max længde 240 cm

Max bredde 105 cm



Træsort 
Eg Bøg

Laminat med bøgeunderstel

Laminat med egeunderstel

Bordstørrelse 
Længde bredde

Pladefacon 

Pladeprofil

Ben

Højde (Standard 74 cm)

Udtræk til 4 tillægsplader

Udtræk til 6 tillægsplader

Butterflyudtræk

Magasin til tillægsplade

Tillægsplade 
Massiv MDF Laminat

Underhængt klap til varde spisebord 
Firkantet Oval

skuffe 
kun muligt på pEtrA med fast plade – spørg forhandler

vannerup Møbelfabrik – Vannerup Møbler er klassisk møbeldesign i tidens trend. Vi har mere end 30 års erfaring med møbelproduktion og møblerne bliver 
designet og fremstillet i Danmark. Vores speciale er at lave møbler til kunderne efter individuelle mål og skitser. Vi arbejder med massivt træ af bedste kvalitet.

www.vannerup.dk
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Wenge

Mahogni

Kirsebær

Cuba

Olie

gråolie

Hvidolie

sæbe

sort

BeHandling

Ubehandlet 

Sæbe 

Hvidolie 

Voksolie 

Laminat kan skaffes i andre 
farver efter ønske, kontakt os.

leire Off white Antracit grå

Gråolie 

Lakeret 

Cubabejdset 

Kirsebærbejdset 

Mahognibejdset 

Wengebejdset 

Sortbejdset

Laminat farve Lejre 

Laminat farve Offwhite 

Laminat farve Antricit grå


