NJOJ Outdoor Meubilair
100% Dutch Design
100% Vakmanschap

Het Design
De zoektocht naar de meest bijzondere bartafel van Nederland
eindigt bij Paul van Hoeven uit Vught. Hij is de ontwerper van
de NJOJ-bartafel met voetsteunen en heeft het ingenieuze
kliksysteem bedacht.
Dankzij het kliksysteem staat elke tafel binnen 1 minuut. De
voetsteunen zorgen voor een super relaxte houding en je jas of
tas kan je kwijt aan een van de haken onder het blad. Hartstikke
handig. De bartafels van NJOJ zijn niet alleen gezellig en sfeer
verhogend maar ook heel comfortabel om lang aan te staan.
Door het kliksysteem is elke bartafel modulair en binnen een
minuut op te zetten als eettafel of bijvoorbeeld salontafel. Losse
tafelpoten zijn optioneel te bestellen en maatwerk is mogelijk.
NJOJ produceert haar meubels in Nederland en maakt uitsluitend
gebruik van duurzame materialen. Een ambachtelijk vervaardigd
kwaliteitsproduct van Hollandse bodem.

Bartafels
voor buiten

Gezellig borrelen in de tuin of onder
je veranda doe je aan een bartafel
van NJOJ. De bartafels uit deze folder
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 één van de
handige haken. Aan de bartafels van NJOJ
sta je urenlang zonder moe te worden.
Gezelligheid gegarandeerd!

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

Bartafel Danny

Bartafel Arthur

Bartafel
Arthur
Formaat
Onderstel
Tafelblad
Garantie

140x70x106 cm – 4-6 persoons
180x70x106 cm – 6-8 persoons
Zwart gepoedercoat aluminium
Antiek spoorbielzenhout 4 cm dik,
geolied, buitenkwaliteit
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem. Arthur is
leverbaar in meerdere formaten en kan
ook opgezet worden als eettafel. 		
Bartafel Arthur is van eikenhout en past
uitstekend bij BBQ-meubel Arthur

Elke Arthur vertelt
een uniek verhaal
Het tafelblad van Arthur is gemaakt van
antiek spoorbielzenhout. De planken zijn
getekend door jarenlang intensief gebruik
in weer en wind. In de gaten zaten de
zware bouten waarmee de rails werden
vastgekoppeld. Een opvallend mooie tafel
met een unieke uitstraling, en een mooi
voorbeeld van materiaal wat een tweede
leven gekregen heeft. Deze tafel is de
blikvanger op het terras, buiten onder de
veranda en in de woonkamer of keuken.

Bartafel
Arend
Formaat
Onderstel
Tafelblad
Garantie

140x70x107 cm – 4-6 persoons
180x70x107 cm – 6-8 persoons
Zwart gepoedercoat aluminium
Antieke wagondelen van 5 cm dik,
buitenkwaliteit
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem. Optioneel 		
kan je bartafel Arend ook opzetten 		
als eettafel. De wagondelen zijn van 		
geborsteld eikenhout.

Arend heeft
de wereld gezien
Elke Arend heeft vele kilometers via
het spoor afgelegd. Na decennia hard
werken zijn de massief eikenhouten
wagondelen getekend door weer en wind
en diep gegroefd. Alleen de allermooiste
wagondelen worden door NJOJ bewerkt
tot tafelblad. Zo vertelt elke NJOJ Arend
een uniek verhaal. De naam verwijst naar
de eerste Nederlandse stoomlocomotief
uit 1839. Zeldzaam mooi hout!

Bartafel Arend

Bartafel Doug

Bartafel
Doug
Formaat
Onderstel
Tafelblad
Garantie
Overige informatie

140x60x108 cm – 4-6 persoons
180x60x108 cm – 6-8 persoons
Blank of zwart aluminium
Douglashout, buitenkwaliteit
3 jaar op de constructie
Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem. Optioneel
kan bartafel Doug ook opgezet worden als
eettafel, zijn meerdere formaten mogelijk en
kan het aluminium onderstel in nagenoeg
elke kleur geleverd worden. Douglashout is
rood van kleur, heeft een grovere nerf en kan
vezelig aanvoelen. Bartafel Doug is bij uitstek
geschikt voor gebruik in weer en wind en kan
permanent buiten blijven staan. Het tafelblad
heeft verder geen behandeling nodig en zal
vergrijzen door weersinvloeden. Om de rode
kleur te behouden wordt geadviseerd het
tafelblad te behandelen met lijnolie.

Bartafel
Danny
Formaat
Onderstel
Tafelblad
Garantie

140x60x108 cm – 4-6 persoons
180x60x108 cm – 6-8 persoons
Blank of zwart aluminium
Dennenhout, buitenkwaliteit
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem. Optioneel
kan bartafel Danny ook
opgezet worden als eettafel, zijn
meerdere formaten mogelijk en kan het
aluminium onderstel in nagenoeg elke
kleur geleverd worden. Dennenhout
heeft een grovere nerf en is relatief
zacht. Het hout is licht van gewicht en
hierdoor zeer geschikt om veelvuldig
opgebouwd en gedemonteerd te worden.
Bij buitengebruik wordt geadviseerd om
het hout te beitsen zodat de levensduur
verlengd wordt.

Bartafel
Lars

Formaat
Onderstel
Tafelblad
Garantie

140x55x108 cm – 4-6 persoons
180x55x108 cm – 6-8 persoons
Blank of zwart aluminium
Siberisch Lariks, buitenkwaliteit
3 jaar op de constructie

Overige informatie Alle NJOJ-bartafels zijn demontabel
door het unieke kliksysteem.
Optioneel kan bartafel Lars ook
opgezet worden als eettafel, zijn
meerdere formaten mogelijk en kan het
aluminium onderstel in nagenoeg elke
kleur geleverd worden. Larikshout is
compact en heeft een fijne nerf. Het hout
is relatief zwaar en verkleurt in weer en
wind nagenoeg niet. Fraai hout met een
glad oppervlak.

Draagtas

Doordacht Design
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!

Eettafelpoten

Next level cooking
Ben jij de kok die straks aan het BBQ-meubel Bram
staat? Een zwoele zomeravond met je beste vrienden
waarbij jij de mooiste gerechten bereidt op de Green
Egg.
Met de BBQ-meubels Bram, Arthur en Thijn zijn we
erin geslaagd om het begrip oudoor cooking naar
een hoger niveau te tillen. Bijzonder en doordacht
buitenmeubilair vervaardigd van duurzame materialen.
Onze BBQ-meubels en bartafels zijn de eyecatcher
op elk terras en worden door onze meubelmakers
volledig met de hand vervaardigd. Kijk ook naar de
bijpassende bartafels in deze folder.

BBQ-Meubel
Arthur

Formaat
Tafelblad
Onderbouw
Deurtje
Afwerking
Onderstel
Geschikt voor
Garantie

180x70x88 cm (LxBxH)
Antiek spoorbielzenhout, 4 cm dik
Massief eikenhout
Verbrand Accoyahout
Geolied
Zwart gepoedercoat aluminium
Onder een overkapping
2 jaar op de aluminium constructie

Overige informatie

Arthur is geschikt voor o.a. de Big Green
Egg met een diameter van 54 cm. Wij
vervaardigen de meubels op aanvraag,
persoonlijke wensen zijn mogelijk. 		
Onze BBQ-meubels zijn geschikt voor
buitengebruik maar dienen wel droog
te staan. Bartafel Arthur wordt van 		
hetzelfde eikenhout vervaardigd en
past uitstekend bij BBQ-meubel Arthur.

NJOJ BBQ-meubels
zijn bijzonder
De BBQ-meubels Bram, Arthur en Thijn zijn
ontworpen vanuit onze passie voor mooi en
functioneel design. Het zwart gepoedercoate
aluminium onderstel met grote zwenkwielen
vormt de solide basis van elk meubel. Achter
het valdeurtje van verkoold accoyahout
bevindt zich het uitschuifplateau met een
uitneembare bestekbak. Op beide plateau’s
kunnen accessoires geplaatst worden en
aan de vele haken passen alle tools om de
mooiste gerechten te bereiden. Uiteraard
ontbreekt ook een snijplank met het NJOJbrandmerk niet.

2 haken
op elke hoek

100% Dutch Design
Wij hebben gekozen voor stoere
houtsoorten met een unieke uitstraling,
hierdoor wordt elk meubel een kunstwerk.
De meubels van NJOJ worden ambachtelijk
en met passie door onze meubelmakers
vervaardigd. 100% Dutch Design.

Snijpla
Verrijdbaar met
geremde wielen

Keramisch werkblad

Hoekprofielen met
smeedijzeren spijkers
beschermen het werkblad

Aflegruimte
voor accessoires

ank van beukenhout
Deurtje van verbrand Accoyahout,
de signatuur van NJOJ BBQ-Design

BBQ-Meubel

Bram

BBQ-Meubel
Bram
Formaat
Tafelblad
Onderbouw
Deurtje
Afwerking
Onderstel
Geschikt voor
Garantie

180x70x88 cm (LxBxH)
Massief eikenhout met een keramisch
werkblad
Massief eikenhout
Verbrand Accoyahout
Geolied
Zwart gepoedercoat aluminium
Onder een overkapping
2 jaar op de aluminium constructie

Overige informatie Dit meubel is geschikt voor o.a. de 		
Big Green Egg met een diameter van
54 cm. Wij vervaardigen de meubels op
aanvraag, hierdoor zijn persoonlijke
wensen mogelijk, bijvoorbeeld een ander
formaat kamado. Onze BBQ-meubels zijn
geschikt voor buitengebruik maar dienen
wel droog te staan. Past uitstekend
bij bartafel Bram.

BBQ-Meubel
Thijn

Formaat
Tafelblad
Onderbouw
Deurtje
Afwerking
Onderstel
Geschikt voor
Garantie

180x70x90 cm (LxBxH)
Massief Suarhout 7 cm dik
Massief eikenhout
Verbrand Accoyahout
Geolied
Zwart gepoedercoat aluminium
Onder een overkapping
2 jaar op de aluminium constructie

Overige informatie Dit meubel is geschikt voor o.a. de 		
Big Green Egg met een diameter van
54 cm. Wij vervaardigen de meubels op
aanvraag, hierdoor zijn persoonlijke
wensen mogelijk, bijvoorbeeld een
ander formaat kamado.
Onze BBQ-meubels zijn geschikt voor
buitengebruik maar dienen wel droog te
staan.

Bartafels voor
binnen
Aan de bartafels 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.

Bartafel Alex

Barkruk
Daan

Bartafel Cas

Barkrukken
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 en stapelbaar. Het design sluit
naadloos aan bij de bartafels.

Gezellig en gezond
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!

Maatwerk
NJOJ levert ook maatwerk bartafels.
Bijzondere bartafels vervaardigd in een
kleine oplage geheel naar eigen wens, met
de unieke NJOJ-tafelpoten en voetsteunen
als basis. Eyecatchers in het bedrijf, op de
beurs of tijdens een speciaal evenement.
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

Uniek en
multifunctioneel
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!

Bartafel Joost

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

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

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.

WWW.NJOJ.NL

