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Disclaimer
Ondanks het zorgvuldige proces voor de samenstelling van deze 
prijslijst, kan het voorkomen dat sommige informatie onvolledig of 
onjuist is. Uiteraard proberen wij de voor u inzichtelijke informatie 
zo volledig mogelijk te maken en te houden. Eventuele wijzigingen 
aan de informatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennis-
geving worden doorgevoerd.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, 
die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van 
deze prijslijst is verkregen.

Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten 
Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten of niet meer leverbaar 
voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
incl. btw. 



Cross 16

Adjust 

6

Founded Serie 22

Bridge 8

Crossings 20

Mingle 26

On Top 30

T2 44

Side-to-Side Serie 34

Air 65 & Fat Air 65

4

To be served 46

Cambria Serie 12

Noble 28



125 

75 
32 

125 

60 

125 

45 

32 

32 

125 

45 

AdjustAdjust Salontafel
Met trots presenteren wij onze unieke 
salontafel Adjust. De naam verraadt het 
al, deze blikvanger in uw interieur laat 
zich op een vernuftige manier in de lengte 
en breedte aanpassen! En om een stoere 
uitstraling te creëren is gebruik gemaakt 
van massief Frans eiken kernhout.

Adjust is verkrijgbaar vanaf drie balken en 
kan naar uw eigen woonwensen uitgebreid 
worden door toevoeging van meer balken.
Dankzij een verborgen techniek kunnen 
de balken stuk voor stuk schuiven, zodat 
de tafel in de breedte kan variëren van 
125 tot 190 cm. Op deze manier creëert 
u een speelse combinatie. Meer in voor 
een strakke uitstraling? Werk dan met 
rechte lijnen. Niets staat vast, Adjust laat 
zich eenvoudig aanpassen aan de sfeer en 
ruimte van uw keus en past daardoor bij 
uiteenlopende woonstijlen.

190
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Adjust salontafel design by QLIV  
Geproduceerd in Nederland

Elke extra balk kost 473,- Euro per stuk in de gezeepte en geoliede versie. De “Coal” zwart gewaxte versie kost 496,- 
Euro per balk. De maat van 1 balk is circa 15 x 125cm       
       
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
        
Uitvoering A: naturel eiken olie, gezeept eiken, gerookt eiken olie.      
Uitvoering B: “Coal” zwart gewaxt.       

 
Houten kernhout balken:       
Massief Frans eiken kernhout (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep.   
Het roken is een natuurlijk proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling.    
De “Coal” zwart eiken worden afgewerkt met een wax.       
Frame (niet zichtbaar):       
Gewalst staal afgewerkt met een coating om de duurzaamheid te verhogen.      
Maatwerk:       
Speciale maten, afwijkende kleuren en houtsoorten zijn mogelijk op verzoek tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons 
op.

Uitvoering B

€ 1.488,00 

€ 1.984,00 

€ 2.480,00 

€ 2.976,00 

€ 3.472,00 

€ 3.968,00 

€ 4.464,00 

€ 4.960,00 

45 x 125/190 x 32cm

60 x 125/190 x 32cm

75 x 125/190 x 32cm

90 x 125/190 x 32cm

105 x 125/190 x 32cm

120 x 125/190 x 32cm

135 x 125/190 x 32cm

150 x 125/190 x 32cm

Uitvoering A

€ 1.419,00 

€ 1.892,00 

€ 2.365,00 

€ 2.838,00 

€ 3.311,00 

€ 3.784,00 

€ 4.257,00 

€ 4.730,00 

Circa maat in cm.

Set van 3 balken

Set van 4 balken

Set van 5 balken

Set van 6 balken

Set van 7 balken

Set van 8 balken

Set van 9 balken

Set van 10 balken 
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Air 65Air 65 en Fat Air 65
Zelfs wanneer het voelt alsof elke stoel al 
gemaakt is, hoe zouden we dan een stoel 
kunnen creëren die als nieuw aanvoelt? 
De ‘Air 65’ is gebaseerd op één duidelijk 
concept: no-nonsense design, comfortabel 
en zonder enige decoratie. De Air 65 stoel 
heeft een comfortabele, brede zitting. Het 
enige zichtbare constructieve element is 
de verbinding van de rugleuning. De solide 
ontworpen benen, opgebouwd uit subtiele 
buizen en de ruwe zitting & rugleuning, 
geven deze stoel een bescheiden maar 
opwindend karakter.

Fat Air 65
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Air 65 en Fat Air 65 stoel design by Anton de Groof 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
           
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler en Keara 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Milton en Odon      
      

Kuip:             
De kuip is opgebouwd uit verschillende hardheden schuim. Verder is deze met een onzichtbare houten en metalen constructie 
verstevigd.      
Frame:
Staal met een matte poeder coating zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk. Alle stoelen 
worden standaard geleverd met doppen en viltglijders zijn beschikbaar op aanvraag.
Armleggers:
Massief eiken standaard in zwarte beits en afgewerkt met een matte transparante lak. Op aanvraag ook in andere uitvoeringen 
leverbaar.
Stiksels:
Zowel stoffen als leren uitvoering worden standaard uitgevoerd met een Moccasin stiksel. Dubbelnaad stiksel mogelijk op aanvraag.

Stof 
ingezonden

€ 576,00 

€ 604,00 
  

Air 65

Fat Air 65

Stof
Groep 1

€ 598,00  

€ 634,00 

Leer
Devon

€ 897,00  

€ 977,00  

 

Leer
Colorado

€ 991,00  

€ 1.058,00  

 

Leer
Angler/
Madura

€ 795,00 

€ 898,00 

Leer
ingezonden

€ 713,00 

€ 811,00 
  

Stof
Groep 2

€ 627,00  

€ 667,00   

Metrage 
stof (m¹)

0,9 

1,0 
  

Metrage
leer (m²)

2,5  

2,5  



Bridge tafelBridge tafel
Onze stoere en toch verfijnde Bridge tafel 
is geïnspireerd op de bruggen van het 
Nederlandse landschap. De symboliek van 
bruggen is verbinden en ontmoeten. En dat 
is exact wat de kracht van deze bijzondere 
tafel kan toevoegen aan uw interieur. 
Pijlers onder deze bruggen worden door 
architecten zo vormgegeven dat ze naast 
sterk, ook fraai van vormgeving zijn. Dit 
element ziet u duidelijk terug in onze 
eetkamertafel Bridge.

Bij het ontwerp van het stalen frame is 
gebruikgemaakt van laser cut-technology. 
De zijkant van de tafel is uitgefreesd zodat 
het stalen frame in het blad verzonken 
is. Het robuuste tafelblad is gemaakt 
van Frans eikenhout en bestaat uit één 
massief blad. Dit unieke ontwerp is 
standaard verkrijgbaar in vele maat- en 
kleuruitvoeringen. Op verzoek kan deze 
tafel op maat gemaakt worden. Kies 
bijvoorbeeld voor een breder of smaller 
formaat blad of plaats het prachtige frame 
op een andere positie om zo uw tafel naar 
wens te personaliseren. De Bridge tafel, 
daar waar ontmoeten en verbinden samen 
komen!
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Bridge tafel design by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
           
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.
       
       
Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.   
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een donker grijzepoedercoating.  Andere 
RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Positie van het frame is standaard aan het eind van tafelblad, op 
verzoek is een andere positie ook mogelijk zonder meerprijs.   
Maatwerk:   
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Hiervoor de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.  
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 260 x 90 x 75cm. Neem de prijs van de maat 260 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs.  
Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitvoering A

€ 2.905,00 

€ 3.121,00 

€ 3.229,00 

€ 3.337,00 

€ 3.510,00 

€ 3.661,00 

€ 3.877,00 

€ 4.050,00  

Circa maat in cm.

180 x  90 x 75cm

200 x 100 x 75cm

220 x 100 x 75cm

240 x 100 x 75cm

260 x 100 x 75cm

280 x 100 x 75cm 

300 x 100 x 75cm 

320 x 100 x 75cm  

Uitvoering B

€ 2.996,00 

€ 3.209,00 

€ 3.314,00 

€ 3.423,00 

€ 3.598,00 

€ 3.754,00 

€ 3.986,00 

€ 4.178,00  

Uitvoering C

€ 3.667,00 

€ 3.775,00 

€ 3.883,00 

€ 4.099,00 

€ 4.207,00 

€ 4.315,00 

€ 4.639,00 

€ 4.855,00  



Cambria stoelCambria stoel
Deze zeer comfortabele stoel is 
geïnspireerd op de prachtige bloem en 
orchideesoort, Cambria en leent zich 
uitstekend om lang in na te tafelen. Een 
luxe stoel met een mooie ranke lijn aan 
de buitenkant en een zachte uitnodigende 
binnenkant. In combinatie met het 
gepoedercoate stalen frame ontstaat 
er een mooi contrast tussen elegantie 
en stoere luxe. De elegante rondingen 
onder in de kuip zijn bewerkstelligd 
door het toepassen van geavanceerde 
inschuimtechnieken. Deze zeer duurzame 
techniek realiseert een lichter gewicht 
stoel en waarborgt de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Mede is hierdoor een beter 
ergonomisch comfort ontstaan. 

Omdat de Cambria leverbaar is in veel 
verschillende kleuren en materialen kan 
haar uitstraling volledig aan uw interieur 
worden aangepast. Het comfortabele 
binnenkussen is uitneembaar, welke als de 
tijd erom vraagt, ook weer zo vervangen 
kan worden. Deze stoel staat bovendien 
niet alleen prachtig aan de eettafel, maar 
zit ook dusdanig comfortabel dat je er een 
lange dag op kunt werken. 
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Cambria stoel design by Sven Schimmer 
Geproduceerd in Nederland

Stof 
ingezonden

€ 674,00 

€ 261,00 

€ 199,00 

€ 604,00 

€ 231,00 

€ 199,00  

Cambria kuip 
met armen
(4-poot of slede)

Kussen gestikt

Kussen smooth

Cambria kuip 
zonder armen
(4-poot of slede)

Kussen gestikt

Kussen smooth

Stof
Groep 1

€ 692,00  

€ 286,00 

€ 235,00 

€ 622,00 

€ 256,00 

€ 235,00  

Leer
Devon

€ 968,00  

€ 620,00 

€ 448,00 

€ 898,00  

€ 590,00 

€ 448,00  

Leer
Colorado

€ 1.113,00  

€ 713,00 

€ 515,00 

€ 1.032,00  

€ 678,00 

€ 515,00  

Leer
Angler/
Madura

€ 902,00 

€ 595,00 

€ 411,00 

€ 832,00 

€ 565,00 

€ 411,00 

Metrage
leer (m²)

2,3 

2,0 

1,5 

1,7 

1,5 

1,5
 

Stof
Groep 2

€ 732,00  

€ 320,00 

€ 249,00 

€ 662,00   

€ 290,00 

€ 249,00 

Metrage 
stof (m¹)

1,15 

1,1

1,0

0,9 

0,7 

0,7  

Leer
ingezonden

€ 805,00 

€ 408,00 

€ 330,00 

€ 735,00 

€ 378,00 

€ 330,00
  

De prijs van een volledige stoel bestaat uit de prijs van de kuip + kussen.

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- netto 
anders 45,- vracht- handelingskosten.           
  
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler en Keara 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Milton en Odon      
      

Kuip:             
De kuip is gevormschuimd met behulp van een mal en geinjecteerd schuim. Verder is deze met een ontzichtbare 
metalen constructie verstevigd.       
Onderstel slede:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. Andere RAL kleuren 
zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle stoelen worden standaard geleverd met dopjes en viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren.    
Onderstel 4-poot:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een zwarte (RAL 9005) of brons kleurige 
poedercoating. Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle stoelen worden standaard geleverd met 
rubber dopjes en zijn geschikt voor harde en zachte vloeren. 



Cambria XL stoelCambria XL stoel en fauteuil
Deze zeer comfortabele stoel is 
geïnspireerd op de prachtige bloem en 
orchideesoort, Cambria en leent zich 
uitstekend om lang in na te tafelen. Een 
luxe stoel met een mooie ranke lijn aan 
de buitenkant en een zachte uitnodigende 
binnenkant. In combinatie met het 
gepoedercoate stalen frame ontstaat 
er een mooi contrast tussen elegantie 
en stoere luxe. De elegante rondingen 
onder in de kuip zijn bewerkstelligd 
door het toepassen van geavanceerde 
inschuimtechnieken. Deze zeer duurzame 
techniek realiseert een lichter gewicht 
stoel en waarborgt de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Mede is hierdoor een beter 
ergonomisch comfort ontstaan. 

Omdat de Cambria leverbaar is in veel 
verschillende kleuren en materialen kan 
haar uitstraling volledig aan uw interieur 
worden aangepast. Het comfortabele 
binnenkussen is uitneembaar, welke als de 
tijd erom vraagt, ook weer zo vervangen 
kan worden. Deze stoel staat bovendien 
niet alleen prachtig aan de eettafel, maar 
zit ook dusdanig comfortabel dat je er een 
lange dag op kunt werken. Cambria fauteuil

Kussen gestikt      Kussen smooth

Kussen gestikt      Kussen smooth
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Cambria XL stoel en fauteuil design by Sven Schimmer
Geproduceerd in Nederland

De prijs van een volledige stoel bestaat uit de prijs van de kuip + kussen.

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
          
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler en Keara 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Milton en Odon      

   
Kuip:             
De kuip is gevormschuimd met behulp van een mal en geinjecteerd schuim. Verder is deze met een ontzichtbare 
metalen constructie verstevigd.       
Onderstel slede:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. Andere RAL kleuren 
zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle stoelen worden standaard geleverd met dopjes en viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren. 
Onderstel 4-poot:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een zwarte (RAL 9005) of brons kleurige 
poedercoating. Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle steoelen worden standaard geleverd met 
rubber dopjes en zijn geschikt voor harde en zachte vloeren.          
 

Metrage
stof (m¹)

1,25 

1,2 

1,1 

1,25 

1,2 

1,1  

Cambria XL kuip 
(4-poot of slede)

Kussen gestikt

Kussen smooth

Cambria fauteuil
(slede onderstel)

Kussen gestikt

Kussen smooth

Stof
Groep 1

€ 761,00 

€ 344,00 

€ 244,00 

€ 838,00 

€ 344,00 

€ 244,00 

Leer
Devon

€ 1.189,00 

€ 684,00 

€ 493,00 

€ 1.308,00 

€ 684,00 

€ 493,00  

Leer
Colorado

€ 1.367,00 

€ 786,00 

€ 793,00 

€ 1.504,00 

€ 786,00 

€ 566,00  

Leer
Angler/
Madura

€ 1.032,00 

€ 673,00 

€ 432,00 

€ 1.136,00 

€ 673,00 

€ 432,00 

Metrage
leer z(m²)

2,5 

2,3 

1,6 

2,5 

2,3 

1,6 

Stof
Groep 2

€ 819,00 

€ 355,00 

€ 258,00 

€ 900,00 

€ 355,00 

€ 258,00 

Stof
ingezonden

€ 747,00 

€ 305,00 

€ 207,00 

€ 822,00 

€ 305,00 

€ 207,00  

Leer
ingezonden

€ 935,00 

€ 423,00 

€ 344,00 

€ 1.029,00 

€ 423,00 

€ 344,00 



Kussen gestikt      Kussen smooth

Cambria barstoelCambria barstoel en counterstoel
Deze zeer comfortabele stoel is 
geïnspireerd op de prachtige bloem en 
orchideesoort, Cambria en leent zich 
uitstekend om lang in na te tafelen. Een 
luxe barstoel met een mooie ranke lijn aan 
de buitenkant en een zachte uitnodigende 
binnenkant. In combinatie met het 
gepoedercoate stalen frame ontstaat 
er een mooi contrast tussen elegantie 
en stoere luxe. De elegante rondingen 
onder in de kuip zijn bewerkstelligd 
door het toepassen van geavanceerde 
inschuimtechnieken. Deze zeer duurzame 
techniek realiseert een lichter gewicht 
stoel en waarborgt de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Mede is hierdoor een beter 
ergonomisch comfort ontstaan. 

Omdat de Cambria leverbaar is in veel 
verschillende kleuren en materialen kan 
haar uitstraling volledig aan uw interieur 
worden aangepast. Het comfortabele 
binnenkussen is uitneembaar, welke als de 
tijd erom vraagt, ook weer zo vervangen 
kan worden. Deze stoel staat bovendien 
niet alleen prachtig aan uw keuken of 
batafel, maar zit ook dusdanig comfortabel 
dat je er een lange dag op kunt werken. 
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Cambria keukenkruk

Kussen gestikt      Kussen smooth
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Cambria barstoel en keukenkruk design by Sven Schimmer 
Geproduceerd in Nederland

De prijs van een volledige stoel bestaat uit de prijs van de kuip + kussen.

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.  
      
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler en Keara 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Milton en Odon       
      
      
Kuip:             
De kuip is gevormschuimd met behulp van een mal en geinjecteerd schuim. Verder is deze met een ontzichtbare 
metalen constructie verstevigd.       
Onderstel slede:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. Andere RAL kleuren 
zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle stoelen worden standaard geleverd met dopjes en viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren

Metrage
stof (m¹)

1,15 

1,1

1,0

0,9 

0,7 

0,7 

1,15 

1,1

1,0

0,9 

0,7 

0,7  

Cambria barstoel 
met armen

Kussen gestikt

Kussen smooth

Cambria barstoel 
zonder armen

Kussen gestikt

Kussen smooth

Cambria keuken-
kruk met armen

Kussen gestikt

Kussen smooth

Cambria keuken-
kruk zonder armen

Kussen gestikt

Kussen smooth

Stof
Groep 1

€ 822,00 

€ 286,00 

€ 235,00 

€ 752,00 

€ 256,00 

€ 235,00  

€ 822,00 

€ 286,00 

€ 235,00
 

€ 752,00 

€ 256,00 

€ 235,00  

Leer
Devon

€ 1.098,00 

€ 620,00 

€ 448,00 

€ 1.028,00 

€ 590,00 

€ 448,00  

€ 1.098,00 

€ 620,00 

€ 448,00 

€ 1.028,00 

€ 590,00 

€ 448,00

Leer
Colorado

€ 1.262,00 

€ 713,00 

€ 515,00 

€ 1.182,00 

€ 678,00 

€ 515,00  

€ 1.262,00 

€ 713,00 

€ 515,00 

€ 1.182,00 

€ 678,00 

€ 515,00

Leer
Angler/
Madura

€ 1.032,00 

€ 595,00 

€ 411,00 

€ 962,00 

€ 565,00 

€ 411,00 

€ 1.032,00 

€ 595,00 

€ 411,00 

€ 962,00 

€ 565,00 

€ 411,00

Metrage
leer (m²)

2,3 

2,0 

1,5 

1,7 

1,5 

1,5  

2,3 

2,0 

1,5 

1,7 

1,5 

1,5    

 

 

 

Stof
Groep 2

€ 862,00 

€ 320,00 

€ 249,00 

€ 792,00 

€ 290,00 

€ 249,00 

€ 862,00 

€ 320,00 

€ 249,00 

€ 792,00 

€ 290,00 

€ 249,00

Stof
ingezonden

€ 804,00 

€ 261,00 

€ 199,00 

€ 734,00 

€ 231,00 

€ 199,00 

€ 804,00 

€ 261,00 

€ 199,00 

€ 734,00 

€ 231,00 

€ 199,00 

Leer
ingezonden

€ 935,00 

€ 408,00 

€ 330,00 

€ 865,00 

€ 378,00 

€ 330,00 
  

€ 935,00 

€ 408,00 

€ 330,00 

€ 865,00 

€ 378,00 

€ 330,00



Cross tafelCross tafel
Architecturaal en elegant, dat is de 
nieuwe Cross tafel. Voor haar allereerste 
ontwerp voor QLIV liet Dutch designer 
Carolina Wilcke zich inspireren door de 
architectuur van de art deco, zoals het 
Empire State Building in New York. Even 
sierlijk en robuust als dat gebouw is de 
karakteristieke kruisvoet van de tafel, 
waaraan het ontwerp zijn naam dankt. 
Door de centrale positie van de voet, 
gemaakt van zwart staal, is het heel 
makkelijk om er stoelen omheen te zetten: 
de poot zit nooit in de weg. Cross is 
verkrijgbaar met een rechthoekig of ovaal 
blad van Europees eiken. Caroline Wilcke: 
‘De art-decobeweging combineerde 
modernistische vormen met rijke 
materialen, net als de Cross tafel.’

Quick 
shipment

Quick 
shipment

Quick 
shipment

280 

120 

260

240

110 

110 

300

120 

220 

100 

75

130

145

160

4 

80160 

7 

16

40

40

40

100

7 

75

4 

100

7 

75

4 

100

7 

75

4 
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Cross tafel design by Carolina Wilcke 
Geproduceerd in Nederland

QUICK SHIPMENT: De standaard maten ovaal 240, 260 en 280cm zijn uit voorraad leverbaar 
en worden in NL binnen 2 á 3 weken uitgeleverd. Met uitzondering van Noten. Mits vermeld 
op de order. 
  
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
        
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

     
Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een poedercoating zwart RAL 9005 
(lederen detail zwart). Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw. 
Maatwerk:   
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Hiervoor de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.  
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 260 x 90 x 75cm (rechthoekig). Neem de prijs van de maat 260 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs. 
Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. 

Ovaal       

Ovaal       QS

Ovaal       QS

Ovaal       QS

Ovaal

Rond

Rond

Rond

Uitvoering A

€ 3.558,00 

€ 3.726,00 

€ 3.882,00 

€ 4.212,00 

€ 4.434,00 

€ 3.498,00 

€ 3.598,00 

€ 3.797,00 

Circa maat in cm.

220 x 100 x 75cm

240 x 110 x 75cm

260 x 110 x 75cm

280 x 120 x 75cm 

300 x 120 x 75cm 

130 Ø x 75cm 

145 Ø x 75cm 

160 Ø x 75cm 

Uitvoering B

€ 3.646,00 

€ 3.813,00 

€ 3.971,00 

€ 4.303,00 

€ 4.527,00 

€ 3.596,00 

€ 3.696,00 

€ 3.894,00 

Uitvoering C

€ 4.916,00 

€ 5.237,00 

€ 5.451,00 

€ 5.772,00 

€ 6.200,00 

€ 4.916,00 

€ 5.130,00 

€ 5.344,00 



Cross tafel

280 

100 

260

100 

240

100 

300

100 

220 

100 

75

4 

80160

7 

16
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Cross tafel design by Carolina Wilcke 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
      
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

     
Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een poedercoating zwart RAL 9005 
(lederen detail zwart). Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw. 
Maatwerk:   
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Hiervoor de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.  
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 260 x 90 x 75cm (rechthoekig). Neem de prijs van de maat 260 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs. 
Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. 

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Uitvoering A

€ 3.324,00 

€ 3.496,00 

€ 3.657,00 

€ 3.868,00 

€ 3.979,00 

Circa maat in cm.

220 x 100 x 75cm

240 x 100 x 75cm

260 x 100 x 75cm

280 x 100 x 75cm 

300 x 100 x 75cm

Uitvoering B

€ 3.411,00 

€ 3.586,00 

€ 3.743,00 

€ 3.953,00 

€ 4.098,00  

Uitvoering C

€ 4.530,00 

€ 4.746,00 

€ 4.854,00 

€ 5.070,00 

€ 5.286,00  



Crossings salontafel
Deze salontafel heeft een spannende balans 
tussen esthetische en solide elementen. 
Het tafelblad van deze robuuste en toch 
elegante salontafel is gemaakt van massief 
Frans eikenhout en bestaat uit twee delen. 
De hoeken van het tafelblad zijn deels 
afgerond en de zijdes hebben een lichte 
radius. Het stalen frame bestaande uit 
meerdere kruisingen, is gemaakt met behulp 
van laser cut-technology en afgewerkt 
met poedercoating. Het contrast van de 
verfijnde lijnen van het onderstel valt als 
een schaduw weg onder het solide tafelblad. 

Zeer functioneel is de prachtige verfijnde 
lectuurbak welke aan de onderzijde van het 
blad bevestigd is. Uiteraard is deze keuze 
optioneel en afhankelijk van uw wensen. 
Een elegant en stijlvol ontwerp welke uw 
interieur verrijkt met een uniek design.

Crossings salontafel

option
(large)

80

35

4.2

180

option
(small)

80

35

4.2

 80

option
(small)

80

45

4.2

 80

option
(medium)

option
(medium)

120

35

4.2

120

35

4.2

120

80

80

35

4.2

150

option
(medium)

35

4.2

120

60

option
(medium)
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Crossings salontafel en bijzettafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
            
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.     
Onderstel en Lectuurbak:     
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating.    
Maatwerk:     
Afwijkende maten, kleuren en houtsoorten zijn mogelijk op verzoek tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op. Het 
tafelblad kan zonder meerprijs uit 1 deel geleverd worden i.p.v. standaard 2 delen. 

Uitvoering B

€ 1.693,00
 
€ 1.843,00
 
€ 2.067,00
 
€ 2.344,00 

€ 2.478,00 

€ 2.578,00

€ 1.693,00  

Uitvoering C

€ 1.995,00
 
€ 2.160,00
 
€ 2.337,00
 
€ 2.730,00 

€ 2.910,00 

€ 1.995,00

Uitvoering A
 

€ 1.624,00
 
€ 1.782,00 

€ 1.995,00 

€ 2.274,00
 
€ 2.370,00

€ 2.502,00 

€ 245,00 
€ 265,00 
€ 285,00 

€ 1.624,00 
€ 245,00

Circa maat in cm.

80 x 80 x 35cm

120 x 60 x 35cm

120 x 80 x 35cm

120 x 120 x 35cm

150 x 80 x 35 cm

180 x 80 x 35cm

Lectuurbak small
Lectuurbak medium
Lectuurbak large

Crossings bijzettafel
80 x 80 x 45cm
Lectuurbak small



Founded Collection
Stoer en verfijnd, dat is een goede 
omschrijving voor de Founded collectie die 
is ontworpen door Richard Schipper. 
Het idee is ontstaan vanuit de wens om 
in Nederland de maakindustrie en de 
ontwikkeling van ontwerpen levend te 
houden. 

De ontwerpen kenmerken zich doordat 
de gestoffeerde delen worden gemaakt 
van tuigleer en door het stalen frame uit 
één deel; ambachtelijk gebogen tot de 
juiste vorm. Tuigleer is plantaardig gelooid 
leer. Doordat dit type leer erg sterk is en 
weinig rek heeft, is het erg geschikt voor 
zitmeubels. Om het tuigleer een rijkere 
uitstraling te geven is gekozen voor een 
geschuurde variant. Dit zorgt voor een 
warme minimalistische beleving en sluit 
daardoor goed aan bij de collectie van QLIV.
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Founded Stoel

Founded Kruk

Founded Fauteuil

Founded Ottoman

met arm

met arm

arm rechts

arm rechts

arm links

arm links



Founded Collection by Richard Schipper 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
               
Standaard uitvoering leercollectie Ohmann: 
Saddle Nubuck, kleuren Cinnamon en Anthracite
Saddle Touch, Black, Brown en Cognac 

Overige kleuren leerkwaliteit Saddle, die aangeboden worden door Ohmann, zijn op aanvraag en tegen meerprijs 
mogelijk. 

Kuip:             
De kuip is gemaakt van dik tuigleer en met onzichtbare metalen strips gemonteerd aan het stalen frame.

Onderstel:       
Het stalen frame bestaat uit één deel; ambachtelijk gebogen tot de juiste vorm en zijn met behulp van laser cut-technology 
afgewerkt met een donker grijze poedercoating RAL 7021.  Alle stoelen worden standaard geleverd met viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren. 
   

2 armen

€ 1195,00
 

€ 3.290,00 

1 arm

€ 1045,00
 

€ 2.895,00
 

Zonder arm
 

€ 895,00
 

€ 595,00

€ 2.490,00  

€ 1245,00 

Founded stoel

Founded kruk
hoogte 45 cm

Founded fauteuil

Founded ottoman
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Founded Collection
Stoer en verfijnd, dat is een goede 
omschrijving voor de Founded collectie die 
is ontworpen door Richard Schipper. 
Het idee is ontstaan vanuit de wens om 
in Nederland de maakindustrie en de 
ontwikkeling van ontwerpen levend te 
houden. 

De ontwerpen kenmerken zich doordat 
de gestoffeerde delen worden gemaakt 
van tuigleer en door het stalen frame uit 
één deel; ambachtelijk gebogen tot de 
juiste vorm. Tuigleer is plantaardig gelooid 
leer. Doordat dit type leer erg sterk is en 
weinig rek heeft, is het erg geschikt voor 
zitmeubels. Om het tuigleer een rijkere 
uitstraling te geven is gekozen voor een 
geschuurde variant. Dit zorgt voor een 
warme minimalistische beleving en sluit 
daardoor goed aan bij de collectie van QLIV.
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Founded Collection by Richard Schipper 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
             
Standaard uitvoering leercollectie Ohmann: 
Saddle Nubuck, kleuren Cinnamon en Anthracite
Saddle Touch, Black, Brown en Cognac 

Overige kleuren leerkwaliteit Saddle, die aangeboden worden door Ohmann, zijn op aanvraag en tegen meerprijs 
mogelijk. 

Kuip:             
De kuip is gemaakt van dik tuigleer en met onzichtbare metalen strips gemonteerd aan het stalen frame.

Onderstel:       
Het stalen frame bestaat uit één deel; ambachtelijk gebogen tot de juiste vorm en zijn met behulp van laser cut-technology 
afgewerkt met een donker grijze poedercoating RAL 7021.  Alle stoelen worden standaard geleverd met viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren. 

2 armen

€ 1.290,00

€ 1.320,00
 

1 arm

€ 1.090,00 

€ 1.120,00 

 

Zonder arm
 

€ 890,00 

€ 920,00 

 
€ 595,00  
€ 645,00 
€ 775,00

Founded keukenkruk
zithoogte 65 cm

Founded barkruk
zithoogte 75 cm

Founded kruk
hoogte 45 cm
hoogte 65 cm
hoogte 75 cm
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Mingle bank Mingle bank  
Deze bank Mingle is dankzij haar simpele 
lijnen en het gebruik van massief hout 
in combinatie met het metalen frame 
overal in huis bruikbaar. Gebruik de bank 
bijvoorbeeld in combinatie met onze 
eettafels Bridge of Side-to-Side. Door de 
subtiele vormgeving past deze bank bij 
vrijwel iedere eettafel! Hoe u de bank ook 
gebruikt, het prachtige ontwerp is in elke 
omgeving echt een lust voor het oog!

280

240

45 

45 

45 

45 

200

45

15 10
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Mingle bank by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- netto 
anders 45,- vracht- handelingskosten.           
    
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Houten blad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.       
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. 
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.
Maatwerk:       
Afwijkende lengtematen zijn mogelijk op verzoek. U kunt de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.   
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 260 x 45 x 45cm. Neem de prijs van de maat 280 x 45 x 45cm plus 10% meerprijs.    
Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. 

Uitvoering B

€ 1.932,00 

€ 2.046,00 

€ 2.160,00 

Uitvoering C

€ 2.160,00 

€ 2.274,00 

€ 2.451,00 

Uitvoering A

€ 1.881,00 

€ 1.995,00 

€ 2.109,00 

Circa maat in cm.

200 x 45 x 45cm

240 x 45 x 45cm

280 x 45 x 45cm 



Noble stoel

Noble keukenkruk Noble barstoel

Noble stoel
Luxe en comfort komen samen in stoel 
Noble, ontworpen door Sven Schimmer. 
De mooie stoffering in combinatie met de 
robuustheid van het ontwerp zorgen voor 
een rijke uitstraling. Daarnaast biedt de 
stoel optimaal comfort dankzij het gebruik 
van meerdere lagen schuim. De speelse 
stiknaden en het zwarte stalen onderstel 
versterken het stoere karakter van het 
ontwerp. 
Sven Schimmer: ‘Ik wilde een stoel 
ontwerpen die alles in zich heeft: elegant, 
maar ook comfortabel. Op stoel Noble 
kun je heerlijk een hele avond met familie 
en vrienden aan tafel zitten. De twist in 
het ontwerp is dat de stoel uit twee delen 
bestaat. Het zijn letterlijk twee stoelen 
ineen die het ontwerp compleet maken.’ 
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Noble stoel, barstoel en keukenkruk design by Sven Schimmer 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
           
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler en Keara 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Milton en Odon

   
Kuip:             
De kuip is opgebouwd uit verschillende hardheden hoogwaardig schuim. Verder is deze met een ontzichtbare houten en metalen 
constructie verstevigd.       
Onderstel slede plat:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. 
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs.
Onderstel slede rond:       
Het metalen draadframe is afgewerkt met een zwarte poedercoating (RAL 9005). Andere RAL kleuren op verzoek mogelijk tegen 
een meerprijs.

Stof 
Ingezonden 

€ 565,00 

€ 885,00 

€ 620,00 

€ 940,00 

€ 765,00 

€ 1.100,00 

€ 830,00 

€ 1.165,00 

€ 750,00 

€ 750,00

Noble slede rond

Noble met arm 
slede rond

Noble slede plat

Noble met arm 
slede plat

Noble hoge rug 
slede rond

Noble hoge rug 
met arm 
slede rond

Noble hoge rug 
slede plat

Noble hoge rug 
met arm 
slede plat

Noble barstoel 
slede plat

Noble 
keukenkruk
slede plat

Stof
Groep 1

€ 595,00 

€ 915,00 

€ 650,00 

€ 970,00 

€ 795,00 

€ 1.130,00 

€ 860,00 

€ 1.195,00 

€ 775,00 

€ 775,00 

Leer
Colorado

€ 825,00 

€ 1.285,00 

€ 875,00 

€ 1.335,00 

€ 1.095,00 

€ 1.555,00 

€ 1.150,00 

€ 1.960,00 

€ 95,00 

€ 975,00 

Leer
Devon

€ 745,00 

€ 1.175,00 

€ 795,00 

€ 1.225,00 

€ 995,00 

€ 1.425,00 

€ 1.050,00 

€ 1.480,00 

€ 895,00 

€ 895,00  

Leer
Ingezonden

€ 665,00 

€ 1.015,00 

€ 715,00 

€ 1.065,00 

€ 855,00 

€ 1.255,00 

€ 910,00 

€ 1.310,00 

€ 815,00 

€ 815,00
  

Stof
Groep 2

€ 635,00 

€ 985,00 

€ 690,00 

€ 1.040,00 

€ 860,00 

€ 1.210,00 

€ 925,00 

€ 1.275,00 

€ 815,00 

€ 815,00 

Leer
Angler/
Maduro

€ 695,00 

€ 1.075,00 

€ 745,00 

€ 1.125,00 

€ 895,00 

€ 1.325,00 

€ 950,00 

€ 1.380,00 

€ 845,00 

€ 845,00 

Metrage
leer (m²)

2,0 

2,9

2,0 

2,9 

2,5 

3,4 

2,5 

3,4 

1,75 

1,75
  

Metrage
stof (m¹)

1,2 

1,85 

1,2 

1,85 

1,3 

1,95 

1,3
 

1,95 

1,1 

1,1
  



Jij bent On Top!
Nieuw in de collectie: tafel On Top. QLIV 
STUDIO ontwikkelde deze tafel, een licht 
en luchtig industrieel ontwerp, waarbij de 
kunst van het weglaten in optima forma is 
toegepast. Bij deze tafel is de koper 
‘On Top’. De tafel is volledig zelf samen te 
stellen. Met de keuze uit een rechthoekig 
of strak ovaal blad, een rechte of verjongde 
randafwerking, Eiken Premium of Bold, 
Amerikaans noten en Fenix™ van Arpa 
met maar liefst 34 afwerkingen, creëer je 
de gewenste uitstraling voor iedere ruimte. 
Het blad is standaard verkrijgbaar in 90 
en 100 cm breed. De lengtemaat start met 
160 cm en kan per 10 cm worden verlengd 
tot maximaal 240 cm. 
Voor de poot is gebruik gemaakt van laser 
cut technologie, waardoor een onderstel is 
ontstaan dat speelt met het licht. De juiste 
balans tussen licht en donker zorgt voor 
een intrigerend spel onder het tafelblad. 
De positie van de poot is gemakkelijk aan 
te passen door meerdere inserts onder 
het blad. Door de ranke belijning is deze 
tafel zeer geschikt voor kleinere ruimtes 
en zorgt hij voor extra luchtigheid in 
grotere ruimtes. 

verstelbaar onderstel

recht verjongd

10
0

90

160 170 180 190 200 210 220 230 240

27
75

160 170 180 190 200 210 220 230 240

10
0 

90
 

160 170 180 190 200 210 220 230 240

10
0 

90
 

On Top Ovaal 

Onderstel

Randstijl

On Top Rechthoek, rand strak

On Top Rechthoek, rand verjongd



QLIV  |  Tt. Vasumweg 140  |  1033 SH Amsterdam  |  The Netherlands
 +31 85 130 1844  |  info@QLIV.com |  QLIV.com

On Top tafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Premium Eiken

Premium Eiken

Strak Ovaal

Rechthoekig

Bold Eiken

Bold Eiken

Am. Noten

Am. Noten

Fenix

Fenix

Premium Eiken

Maat

160x90

180x90

200x90

210x90

220x90

230x90

240x90

180x100

200x100

210x100

220x100
 
230x100

240x100

Maat

160x90

180x90

200x90

210x90

220x90

230x90

240x90

180x100

200x100

210x100

220x100
 
230x100

240x100

Uitvoering A

€1923,00

€2029,00

€2138,00

€2244,00

€2244,00

€2353,00

€2353,00

€2136,00

€2245,00

€2351,00

€2351,00

€2460,00

€2460,00

Uitvoering B

€2023,00

€2129,00

€2238,00

€2344,00

€2344,00

€2453,00

€2453,00

€2236,00

€2345,00

€2451,00

€2451,00

€2560,00

€2560,00

Uitvoering A

€1738,00

€1817,00

€1923,00

€2031,00

€2031,00

€2181,00

€2181,00

€1924,00

€2030,00

€2138,00

€2138,00

€2288,00

€2288,00

Uitvoering B

€1838,00

€1917,00

€2023,00

€2131,00

€2131,00

€2281,00

€2281,00

€2024,00

€2130,00

€2238,00

€2238,00

€2388,00

€2388,00

Uitvoering C

€2674,00

€2781,00

€2888,00

€3041,00

€3041,00

€3102,00

€3102,00

€2888,00

€3023,00

€3102,00

€3102,00

€3173,00

€3173,00

Uitvoering C

€2275,00

€2368,00

€2493,00

€2620,00

€2620,00

€2796,00

€2796,00

€2494,00

€2619,00

€2746,00

€2746,00

€2922,00

€2922,00

Uitvoering D

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

Uitvoering D

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

p.o.a.

Uitvoering A

€2019,00

€2125,00

€2234,00

€2340,00

€2340,00

€2449,00

€2449,00

€2232,00

€2341,00

€2447,00

€2447,00

€2556,00

€2556,00

Uitvoering B

€2119,00

€2225,00

€2334,00

€2440,00

€2440,00

€2549,00

€2549,00

€2332,00

€2441,00

€2547,00

€2547,00

€2656,00

€2656,00

Uitvoering A

€1834,00

€1913,00

€2019,00

€2127,00

€2127,00

€2277,00

€2277,00

€2020,00

€2126,00

€2234,00

€2234,00

€2384,00

€2384,00

Uitvoering B

€1934,00

€2013,00

€2119,00

€2227,00

€2227,00

€2377,00

€2377,00

€2120,00

€2226,00

€2334,00

€2334,00

€2484,00

€2484,00

 € 2.26200 

 € 2.387,00 

 € 2.515,00 

 € 2.640,00 

 € 2.640,00 

 

€ 2.768,00 

 

€ 2.768,00 

 

€ 2.513,00 

 

€ 2.641,00 

 

€ 2.766,00 

 

€ 2.766,00 

 

€ 2.894,00 

 

€ 2.894,00

 

€ 2.380,00 

 € 2.504,00 

 € 2.633,00 

 € 2.757,00 

 € 2.757,00 

 

€ 2.886,00 

 

€ 2.886,00 

 

€ 2.630,00 

 

€ 2.759,00 

 

€ 2.883,00 

 

€ 2.883,00 

 

€ 3.012,00 

 

€ 3.012,00

 € 2.162,00 

 € 2.044,00 

 € 2.137,00 

 € 2.262,00 

 € 2.389,00 

 € 2.389,00 

 € 2.565,00 

 € 2.565,00 

 € 2.388,00 

 € 2.515,00 

 € 2.515,00 

 € 2.691,00 

 € 2.691,00 

 € 2.162,00 

 € 2.255,00 

 € 2.380,00 

 € 2.507,00 

 € 2.507,00 

 € 2.683,00 

 € 2.683,00 

 € 2.381,00 

 € 2.506,00 

 € 2.633,00 

 € 2.633,00 

 € 2.809,00 

 € 2.809,00 

 € 2.375,00 

 € 2.500,00 

 € 2.628,00 

 € 2.753,00 

 € 2.753,00 

 € 2.881,00 

 € 2.881,00 

 € 2.626,00 

 € 2.754,00 

 € 2.879,00 

 € 2.879,00 

 € 3.007,00 

 € 3.007,00 

 € 2.493,00 

 € 2.618,00 

 € 2.746,00 

 € 2.871,00 

 € 2.871,00 

 € 2.999,00 

 € 2.999,00 

 € 2.744,00 

 € 2.872,00 

 € 2.997,00 

 € 2.997,00 

 € 3.125,00 

 € 3.125,00 

 

€ 2.158,00 

 € 2.251,00 

 € 2.375,00 

 € 2.503,00 

 € 2.503,00 

 € 2.679,00 

 € 2.679,00 

 € 2.377,00 

 € 2.501,00 

 € 2.628,00 

 € 2.628,00 

 € 2.805,00 

 € 2.805,00 

 € 2.275,00 

 € 2.368,00 

 € 2.493,00 

 € 2.620,00 

 € 2.620,00 

 € 2.796,00 

 € 2.796,00 

 € 2.494,00 

 € 2.619,00 

 € 2.746,00 

 € 2.746,00 

 € 2.922,00 

 € 2.922,00  



Jij bent On Top!
Nieuw in de collectie: tafel On Top. QLIV 
STUDIO ontwikkelde deze tafel, een licht 
en luchtig industrieel ontwerp, waarbij de 
kunst van het weglaten in optima forma is 
toegepast. Bij deze tafel is de koper 
‘On Top’. De tafel is volledig zelf samen te 
stellen. Met de keuze uit een rechthoekig 
of strak ovaal blad, een rechte of verjongde 
randafwerking, Eiken Premium of Bold, 
Amerikaans noten en Fenix™ van Arpa 
met maar liefst 34 afwerkingen, creëer je 
de gewenste uitstraling voor iedere ruimte. 
Het blad is standaard verkrijgbaar in 90 
en 100 cm breed. De lengtemaat start met 
160 cm en kan per 10 cm worden verlengd 
tot maximaal 240 cm. 
Voor de poot is gebruik gemaakt van laser 
cut technologie, waardoor een onderstel is 
ontstaan dat speelt met het licht. De juiste 
balans tussen licht en donker zorgt voor 
een intrigerend spel onder het tafelblad. 
De positie van de poot is gemakkelijk aan 
te passen door meerdere inserts onder 
het blad. Door de ranke belijning is deze 
tafel zeer geschikt voor kleinere ruimtes 
en zorgt hij voor extra luchtigheid in 
grotere ruimtes. 
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On Top tafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
         
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie. 
Uitvoering D: Arpa Fenix NTM ®

LET OP:   de afwerkingen gerookt eiken en aged eiken zijn alleen mogelijk bij Premimium eiken. 

Tafelblad: 
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt 
met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van 
uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een 
transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt aangebracht en zorgt voor een ruwere 
onbehandele “look en feel”. De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante 
matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan uitvoering B.

Premium eiken: relatief kleine en weinig knoesten, voor een strak design. 
Bold eiken: relatief grotere en meer knoesten, voor een stoerdere uitstraling. 

Geborsteld: 
Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 15%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.

Onderstel: 
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een donker grijzepoedercoating.
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van €395,- adviesverkoop incl. btw.  De positie van 
het frame is naar eigen wens te plaatsen.

Maatwerk:
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Svp prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 220 x 80 x 75 cm. Neem de prijs van de maat 220 x 90 x 75cm plus 10% meerprijs. 
Of bijvoorbeeld: 230 x 110 x 75cm. Neem de prijs van de maat 240 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs.

Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. 

 



Side-to-Side tafelSide-to-Side tafel
Met onze bijzondere Side-to-Side tafel 
brengt u design én functionaliteit in uw 
interieur.  Het tafelblad van deze robuuste 
en toch verfijnde tafel is gemaakt van 
massief Frans eikenhout en bestaat uit 
twee delen. Dit maakt het ontwerp 
spannender en functioneler. Bij het 
ontwerp van het stalen frame is gebruik 
gemaakt van laser cut-technology wat de 
suggestie geeft dat de tafel op deze manier 
bij elkaar wordt gehouden. De zijkant van 
de tafel is uitgefreesd zodat het stalen 
frame in het blad verzonken is. 

Side-to-Side is een speels ontwerp dat in 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar 
is.  Denk bijvoorbeeld aan een smaller 
formaat of een ander houtsoort. Of kies 
voor een blad uit één stuk in plaats van 
twee. Ook kan het frame op aanvraag in 
andere kleuren worden gemaakt en op een 
andere positie worden bevestigd. Door 
de spannende vorm en de verschillende 
materialen is Side-to-Side een verrijking 
voor uw interieur!
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Side-to-Side tafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

QUICK SHIPMENT: De standaard maten 220, 240 en 260cm zijn uit voorraad leverbaar en 
worden in NL binnen 2 á 3 weken uitgeleverd. Met uitzondering van Noten. Mits vermeld op 
de order. 
       
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
   
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie. 

Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De levertijd 
bedraagt 8 tot 10 weken.   
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een donker grijzepoedercoating. Andere 
RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw. De positie van het frame is 
standaard aan het eind van tafelblad, op verzoek is een andere positie ook mogelijk zonder meerprijs.   
Maatwerk:       
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Svp prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.     
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 250 x 90 x 75 cm. Neem de prijs van de maat 260 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs. Ook kan het 
tafelblad ook uit 1 deel geleverd worden i.p.v. standaard 2 delen, zonder meerprijs. Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op 
verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitvoering C

€ 3.775,00 

€ 4.099,00 

€ 4.315,00 

€ 4.639,00 

€ 4.855,00 

€ 5.071,00 

€ 5.503,00 

€ 5.719,00  

Uitvoering A

€ 2.695,00 

€ 2.912,00 

€ 3.127,00 

€ 3.235,00 

€ 3.343,00 

€ 3.451,00 

€ 3.775,00 

€ 3.991,00  

Circa maat in cm.

180 x  90 x 75cm

200 x 100 x 75cm

220 x 100 x 75cm QS       

240 x 100 x 75cm QS

260 x 100 x 75cm QS

280 x 100 x 75cm 

300 x 100 x 75cm 

320 x 100 x 75cm 

Uitvoering B

€ 2.795,00 

€ 2.998,00 

€ 3.217,00 

€ 3.332,00 

€ 3.439,00 

€ 3.543,00 

€ 3.887,00 

€ 4.125,00  



Side-to-Side bartafel
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Side-to-Side bartafel
Met onze bijzondere Side-to-Side bartafel 
brengt u design én functionaliteit in uw 
interieur.  Het tafelblad van deze robuuste 
en toch verfijnde tafel is gemaakt van 
massief Frans eikenhout en bestaat uit 
twee delen. Dit maakt het ontwerp 
spannender en functioneler. Bij het 
ontwerp van het stalen frame is gebruik 
gemaakt van laser cut-technology wat de 
suggestie geeft dat de tafel op deze manier 
bij elkaar wordt gehouden. De zijkant van 
de tafel is uitgefreesd zodat het stalen 
frame in het blad verzonken is. 

Side-to-Side is een speels ontwerp dat in 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar 
is.  Denk bijvoorbeeld aan een smaller 
formaat of een ander houtsoort. Of kies 
voor een blad uit één stuk in plaats van 
twee. Ook kan het frame op aanvraag in 
andere kleuren worden gemaakt en op een 
andere positie worden bevestigd. Door 
de spannende vorm en de verschillende 
materialen is Side-to-Side een verrijking 
voor uw interieur!



QLIV  |  Tt. Vasumweg 140  |  1033 SH Amsterdam  |  The Netherlands
 +31 85 130 1844  |  info@QLIV.com |  QLIV.com

Side-to-Side bartafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
      
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De afwijkende 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.   
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een donker grijzepoedercoating. Andere 
RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw. De positie van het frame is 
standaard aan het eind van tafelblad, op verzoek is een andere positie ook mogelijk zonder meerprijs.     
Maatwerk:       
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. U kunt de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.    
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 220 x 85 x 95 of 110cm. Neem de prijs van de maat 240 x 85 x 95 of 110cm plus 10% meerprijs.  
Op verzoek kan het tafelblad ook uit 1 deel geleverd worden i.p.v. standaard 2 delen, zonder meerprijs. Afwijkende kleuren en 
houtsoorten zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitvoering A

€ 2.802,00

€ 2.910,00 

€ 3.018,00 

€ 3.234,00 

€ 3.558,00  

Circa maat in cm.

160 x 85 x 95 of 110cm

180 x 85 x 95 of 110cm

200 x 85 x 95 of 110cm

240 x 85 x 95 of 110cm

280 x 85 x 95 of 110cm 

Uitvoering B

€ 2.896,00

€ 2.998,00 

€ 3.126,00 

€ 3.342,00 

€ 3.666,00  

Uitvoering C

€ 3.990,00

€ 4.098,00 

€ 4.314,00 

€ 4.638,00 

€ 5.178,00  



Drawings Side-to-Side 
console/wandtafel
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Side-to-Side 
console/wandtafel
Het blad van deze robuuste en toch 
verfijnde console/wandtafel is gemaakt van 
massief Frans eikenhout. Het gedetailleerde 
stalen frame zorgt voor een spannend 
contrast, deze is gemaakt met behulp van 
laser cut-technology en afgewerkt met 
poedercoating. De zijkant van het blad 
is voor een deel uitgefreesd zodat het 
metalen frame hierin wordt verzonken. 
Om het ontwerp nog functioneler te 
maken kan optioneel worden gekozen 
voor een extra onderblad van bijvoorbeeld 
gematteerd spiegelglas. Eventueel is deze 
console/wandtafel met zijn diepte van 35 
cm als bureau te gebruiken.
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Side-to-Side console/wandtafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
      
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

       
Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De afwijkende 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.       
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. 
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.
Onderblad:       
Onderblad is optioneel en is verkrijgbaar in gepoedercoat staal, zoals het frame. Daarnaast heeft u de optie om het stalen 
onderblad van een extra blad te voorzien welke verkrijgbaar is in gematteerd spiegelglas of hout.   
Maatwerk:       
Afwijkende lengtematen zijn mogelijk op verzoek. U kunt de prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.   
Bijvoorbeeld: Gewenste maat 130 x 35 x 72cm. Neem de prijs van de maat 160 x 35 x 72cm plus 10% meerprijs.    
Ook afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitvoering B

€ 1.998,00 

€ 2.106,00 

€ 2.322,00 

€ 2.430,00 

Uitvoering C

€ 2.262,00 

€ 2.370,00 

€ 2.586,00 

€ 2.754,00 

Uitvoering A

€ 1.890,00 

€ 1.998,00 

€ 2.214,00 

€ 2.322,00 

Circa maat in cm.

160 x 35 x 72cm 

160 x 35 x 72cm 

160 x 35 x 72cm 

160 x 35 x 72cm 

without lowerlevel 
shelf

powder coated 
lowerlevel shelf

frosted mirror 
lowerlevel shelf

wooden lowerlevel 
shelf



Side-to-Side specials
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Side-to-Side specials by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
             
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De afwijkende 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.   
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een donker grijzepoedercoating. Andere 
RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw.     
Maatwerk:       
Afwijkende maten, kleuren en houtsoorten zijn mogelijk op verzoek tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Uitvoering A

€ 3.882,00 

€ 3.450,00 

€ 3.612,00 

€ 3.774,00

Circa maat in cm.

260 x 105/120 x 75cm

130 Ø x 75cm

145 Ø x 75cm

160 Ø x 75 cm

Uitvoering B

 € 3.990,00 

€ 3.544,00 

€ 3.702,00 

€ 3.864,00 

Uitvoering C

€ 5.286,00 

€ 4.638,00 

€ 4.854,00 

€ 5.070,00 

Ovale tafel

Ronde tafel

Ronde tafel

Ronde tafel



Side-to-Side outdoor tafelSide-to-Side outdoor tafel
Met onze bijzondere Side-to-Side outdoor 
tafel brengt u design én functionaliteit in 
uw buitenomgeving.  Het tafelblad van 
deze robuuste en toch verfijnde tafel is 
gemaakt van massief Iroko. Dit Afrikaanse 
hardhoutsoort is van zeer hoge kwaliteit. 
De kleur en eigenschappen komen overeen 
met teak. Bij het ontwerp van het stalen 
frame is gebruik gemaakt van laser cut-
technology wat de suggestie geeft dat 
de tafel op deze manier bij elkaar wordt 
gehouden. De zijkant van de tafel is 
uitgefreesd zodat het stalen frame in het 
blad verzonken is. 

75

5 

75
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18 10

Quick 
shipment

Quick 
shipment
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Side-to-Side outdoor tafel by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

QUICK SHIPMENT: De standaard maten 230 en 290cm zijn uit voorraad leverbaar en worden 
in NL binnen 2 á 3 weken uitgeleverd.      
    
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
 
Beschikbare kleuren: Ash grey en Charcoal black (Originele onderhoudsset op kleur wordt 
meegeleverd )

Tafelblad:    
Tafelblad is gemaakt van massief Iroko hout. Deze tropische hardhoutsoort is van Afrikaanse afkomst en van erg hoge 
kwaliteit. De kleur en houteigenschappen zijn te vergelijken met Teak hout. Dit houtsoort is gecertificeerd en wordt 
op een duurzame manier gekapt.     
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een speciale outdoor lakbehandeling ver-
krijgbaar in donker grijzepoedercoating en wit RAL 9010. Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 
398,- Euro adviesverkoop incl. btw. De positie van het frame is niet aan te passen. 

Gekleurd

€ 3.786,00 

€ 3.982,00  

Onbehandeld

€ 3.393,00 

€ 3.586,00 

Circa maat in cm.

230 x 100 x 75cm QS

290 x 100 x 75cm QS



T2 tafelT2 tafel
Wij Nederlanders houden van schoonheid, 
maar ook van functionaliteit. Tafel T2 
(spreek uit: tietoe) biedt best of both 
worlds en is fraai en praktisch tegelijk. De 
naam verwijst niet alleen naar de vorm 
van het ruimtebesparende onderstel, 
T2 – een prachtig symmetrisch design uit 
de eigen ontwerpstudio van QLIV – 
staat ook symbool voor de flexibele 
toepassing van het model, dat geschikt is 
voor elk interieur.
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T2 tafel design by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
   
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Tafelblad (rechthoekig):       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Tafelblad (vierkant):       
Deze bladen zijn afgewerkt met Frans eiken fineer of een Amerikaans noten fineer (verantwoorde houtkap). Hiervoor gelden 
dezelfde kleur- en afwerkmogelijkheden als bij de rechthoekige bladen.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. De afwijkende 
levertijd bedraagt 8 tot 10 weken.   
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een zwarte poedercoating (RAL 9005). 
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs van 395,- Euro adviesverkoop incl. btw. De positie van het 
frame is standaard zoals de lijntekening, op verzoek is een andere positie ook mogelijk zonder meerprijs. 
Maatwerk:       
Afwijkende maten zijn mogelijk op verzoek. Svp prijs aanhouden van de maat erboven plus 10% meerprijs.     
Voorbeeld: Gewenste maat 250 x 100 x 75cm. Neem de prijs van de maat 260 x 100 x 75cm plus 10% meerprijs.    
Afwijkende kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Vierkant

Vierkant

Uitvoering A

€ 3.126,00 

€ 3.234,00 

€ 3.342,00 

€ 3.451,00 

€ 3.542,00 

€ 3.882,00 

€ 3.834,00 

€ 4.314,00 

Circa maat in cm.

220 x 100 x 75cm

240 x 100 x 75cm

260 x 100 x 75cm

280 x 100 x 75cm 

300 x 100 x 75cm 

320 x 100 x 75cm

140 x 140 x 75cm

160 x 160 x 75cm

Uitvoering B

€ 3.224,00 

€ 3.332,00 

€ 3.440,00 

€ 3.542,00 

€ 3.633,00 

€ 3.973,00 

€ 3.923,00 

€ 4.482,00  

Uitvoering C

€ 4.314,00 

€ 4.530,00 

€ 4.746,00 

€ 5.070,00 

€ 5.394,00 

€ 5.826,00 

€ 4.158,00 

€ 4.638,00  



To be Served serie ronde tafels
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Tabletop functions also 
as a serving tray 

Tabletop functions also 
as a serving tray 

To be Served serie ronde tafels
Een bijzondere serie ronde tafels voor een 
stijlvolle en speelse uitstraling in verschil-
lende interieurstijlen. Het kenmerkende 
onderstel van To be Served is met laser 
cut-technology uit één stuk staal gemaakt. 
Dit creëert een mooi contrast met het 
massief eiken bovenblad. De onderzijde 
van de losse tafelbladen is conisch gefreesd, 
waardoor ze zich gemakkelijk vastzetten in 
het metalen frame. 

Bij de twee kleinste modellen maken de 
speciale handgrepen het mogelijk de tray 
eenvoudig van het onderstel af te halen 
en als dienblad te gebruiken. Het kleinste 
formaat kan ook over de bank geschoven 
worden, zodat je lekker kunt blijven zitten. 
To be Served: handig en multifunctioneel!
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To be served serie ronde tafels by QLIV 
Geproduceerd in Nederland

Bij aanschaf van een set van minimaal 3 of meer tafels ontvangt u 5% set korting. 

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
             
Uitvoering A: gezeept eiken, naturel eiken olie, gerookt eiken olie.    
Uitvoering B: Skylt soap look, gerookt Skylt soap look, gerookt naturel, white wash, ash grey,  
    stone grey, carbon, gerookt aged, coal black eiken gelakt.
Uitvoering C: naturel Amerikaans noten olie.

Tafelblad:       
Massief Frans eiken (verantwoorde houtkap). Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. Het roken is een natuurlijk 
proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van uitstraling. De gebeits gelakte uitvoeringen eiken worden eerst 
gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt 
aangebracht en zorgt voor een ruwere onbehandele “look en feel”. 
De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte lak. De prijs hiervoor is gelijk aan 
uitvoering B.
Geborsteld: Het borstelen van de tafel is mogelijk met een meerprijs van 10%. Noesten worden opgevuld met een 2 
compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de nerven van het hout. Afwijkende 
levertijd en bedraagt 8 tot 10 weken.        
Onderstel:       
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een zwarte (RAL 9005) of bronze poeder coating. 
Andere RAL kleuren zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.
Extra optie:
De maten 40 en 55cm worden standaard met los blad geleverd dat eventueel als dienblad kan fungeren. Op verzoek is het
mogelijk om bladen ook te laten fixeren aan het onderstel. De handgrepen komen te vervallen en geeft geen meerprijs.

Uitvoering B

€ 804,00 

€ 1074,00 

€ 1.506,00 

€ 1.938,00 

Uitvoering C

€ 991,00 

€ 1.182,00 

€ 1.722,00 

€ 2.262,00 

Uitvoering A

€ 750,00 

€ 1.020,00 

€ 1.398,00 

€ 1.830,00 

Circa maat in cm.

Rond 40 Ø x 50cm

Rond 55 Ø x 45cm

Rond 85 Ø x 40cm

Rond 115 Ø x 35cm

Dienblad

Dienblad


