Een aanwinst
voor elke woning!
Aan de bartafel van NJOJ is het altijd
gezellig. Door de slimme voetsteunen
sta je superrelaxed, en met de
bijpassende barkrukken is het ook een
heerlijke tafel voor een ontbijtje of een
feest. 100% Dutch Design.

Statafel
Arthur

BUITENKWALITEIT

TECHNISCHE DETAILS

Hoogte
Breedte
Lengte
Onderstel
Tafelblad
Garantie

106 cm
70 cm
70 cm
Zwart gepoedercoat aluminium
Massief eikenhouten planken 4 cm
dik gezaagd uit antieke spoorbielzen.
3 jaar op de constructie

Overige informatie De statafel Arthur is van buitenkwaliteit en geschikt voor het 		
terras en de veranda.
Zeer comfortabel om staand aan te
werken door de slimme voetsteunen.
Door het unieke kliksysteem snel te
demonteren en op te bergen.

Eettafel

Bartafel

TECHNISCHE DETAILS

TECHNISCHE DETAILS

Joost
Hoogte
Breedte
Lengte
Onderstel
Tafelblad
Garantie

76 cm
ca. 65 cm
140 cm
Zwart gepoedercoat aluminium
Massief notenhouten
boomstamblad 4 cm dik
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem.
Optioneel kun je de bartafels ook
opzetten als eettafel.
De maat van het tafelblad en de
kleur van het onderstel zijn naar
wens samen te stellen.

Doug
Hoogte
Breedte
Lengte
Onderstel
Tafelblad
Garantie

BUITENKWALITEIT

108 cm
60 cm
140 cm of 180 cm
Blank aluminium
Douglashout
3 jaar op de constructie

Overige informatie De bartafel Doug is bij uitstek
geschikt voor gebruik op het
terras en kan permanent buiten		
blijven staan. Het tafelblad heeft
verder geen behandeling nodig en
vergrijst door weersinvloeden.
Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem.

Statafel

Bartafel

TECHNISCHE DETAILS

TECHNISCHE DETAILS

Cas

Hoogte
Breedte
Lengte
Onderstel
Tafelblad
Garantie

106 cm
ca. 65 cm
70 cm
Zwart gepoedercoat aluminium
Massief populierenhouten
boomstamblad 4 cm dik
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem.
Optioneel kun je de bartafels ook
opzetten als eettafel.
De maat van het tafelblad en de
kleur van het onderstel zijn naar 		
wens samen te stellen.

Bram
Hoogte
Breedte
Lengte
Onderstel
Tafelblad
Garantie

106 cm
ca. 65 cm
140 cm
Zwart gepoedercoat aluminium
Massief eikenhouten boomstamblad
4 cm dik
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem.
Optioneel kan je de bartafel ook
opzetten als eettafel.
De maat van het tafelblad en de
kleur van het onderstel zijn 		
naar wens samen te stellen.

Bartafels
voor buiten

Gezellig borrelen in de tuin of op
je veranda doe je aan een bartafel
van NJOJ. De bartafels met blad van
Douglashout of Siberisch Lariks zijn
hiervoor uitstekend geschikt en
kunnen permanent buiten blijven
staan. Relaxed hangen door de
voetsteunen. Je jas of tas hangt veilig
onder het blad aan een van de
handige haken.

Snel demontabel
Door het unieke kliksysteem staat elke
tafel binnen 1 minuut, ideaal wanneer je
de bartafel regelmatig demonteert.

Doordacht Design

Uniek en
multifunctioneel

Alle bartafels van NJOJ hebben voetsteunen,
een kliksysteem en haken onder het blad.
Dat maakt het hangen aan de bartafels ook
zo gezellig. Je handtas of jas heb je altijd in
de buurt, en als je de bartafel een keertje
ergens anders wilt neerzetten heb je hem
binnen 4 klikken gedemonteerd. Hartstikke
handig!

De bartafels van NJOJ zijn modulair en
bouw je in een handomdraai om naar een
eettafel. Verrijdbaar met zwenkwielen is ook
mogelijk. Ook de kleur van het onderstel
of het formaat van het tafelblad kan je
helemaal zelf bepalen!

Comfortabele
kussens
Alle krukken zijn te voorzien van stoere
kussens van koeienhuid.
Mooi handgemaakt en demontabel.
Je kan de kussens dus altijd weer
verwijderen.
Comfortabel en 100% Dutch Design!

Duurzaam en
milieubewust
NJOJ ontwerpt en produceert in Nederland,
en werkt alleen met aluminium en Europese
houtsoorten. Hierdoor zijn de meubels niet
alleen van uitstekende kwaliteit maar ook
duurzaam en milieubewust.

Barkruk Original
De aluminium krukken hebben kunststof
beschermdoppen en kun je zowel binnen
als buiten gebruiken. Licht van gewicht en
met de handgreep in de zitting makkelijk te
verplaatsen. Het design sluit naadloos aan bij
de bartafels.

Gezellig en gezond

Barkruk
Original

Bartafels van NJOJ doen iets met mensen en
het moment. De comfortabele voetsteunen
geven sfeer, zorgen voor een ontspannen
houding en zijn dan ook supergezond. Aan
de bartafels van NJOJ sta je urenlang zonder
moe te worden. Gezelligheid gegarandeerd!

INDUSTRIEWEG 16D,
5262 GJ VUGHT
06 - 53 99 14 81
INFO@NJOJ.NL

Een bartafel voor
ieder huis
Bartafels zijn geschikt voor elke woning,
klein of groot.
Het is de ideale gezinstafel om aan te
eten, te werken of te borrelen.
Multifunctioneel en met korte poten ook
op te zetten als eettafel.

WWW.NJOJ.NL

