
Pake Sytse tafel

rond

• bladdikte 4 cm

• ronde Pake Sytse mogelijk in twee 

hoogtes standaard hoogte 76 cm en als 

bartafel, hoogte 104 cm

• verlijming blad uit afwisselend 1 en 2 

lengtes t/m een lengte tafel van 200 cm

• vanaf 250 cm lengte is het blad uit  

afwisselend 2 en 3 lengtes verlijmd

• door het gebruik van brede delen kan de 

levertijd van deze tafel langer zijn dan 

gebruikelijk

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak   

• in eiken is het blad mogelijk in een 

rustieke uitvoering; blad met scheur- en 

noestvorming waarvan de openingen 

zwart gevuld zijn, hiervoor geldt geen 

meerprijs

• optie bladrand en onderstel in gekleurde 

lak, geen meerprijs. Zie voorbeeld  

Productinformatie 2021

bijzonderheden / meerprijzen

PAKE SYTSE OVAAL tafel
ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse tafel

ovaal

Pake Sytse tafel

ovaal

250 x 130  x  76,   8-poots

300 x 130  x  76, 10-poots

350 x 130  x  76, 12-poots

400 x 130  x  76, 14-poots

450 x 130  x  76, 16 poots

500 x 130  x  76, 16-poots

Ø 160  x  76,  8-poots

Ø 160  x 104, 8-poots

• OVERZICHT BLADVERLIJMING:

Pake Sytse ovaal 250 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 300 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 400 x 130 cm

Pake Sytse ovaal 500 x 130 cm 

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag eiken

licht iepen

 

  
 

gerookt 
eiken

 

  
 

 
walnoot

Voorbeeld optie bladrand en  

onderstel in kleur gelakt



200 x 100  x  76,   6-poots

250 x 110  x  76,   8-poots

300 x 110  x  76, 10-poots

350 x 110  x  76, 12-poots

400 x 110  x  76, 14 poots

450 x 110  x  76, 16-poots

Voorbeeld optie bladrand en  

onderstel in kleur gelakt

Pake Sytse tafel

vierkant

160 x 160 x 76,     8-poots

160 x 160 x 104,   8-poots

• bladdikte 4 cm

• vierkante Pake Sytse mogelijk in twee 

hoogtes; standaard hoogte 76 cm en als 

bartafel, hoogte 104 cm

• verlijming blad uit afwisselend 1 en 2 

lengtes t/m een lengte tafel van 200 cm

• Vanaf 250 cm lengte is het blad uit  

afwisselend 2 en 3 lengtes verlijmd. 

• door het gebruik van brede delen kan de 

levertijd van deze tafel langer zijn dan 

gebruikelijk

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in de actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

• in eiken is het blad mogelijk in een 

rustieke uitvoering; blad met scheur- en 

noestvorming waarvan de openingen 

zwart gevuld zijn, hiervoor geldt geen 

meerprijs 

• optie bladrand en onderstel in gekleurde 

lak, geen meerprijs. Zie voorbeeld    

• OVERZICHT BLADVERLIJMING:

Pake Sytse afm. 200 x 100 cm

Pake Sytse afm. 250 x 110 cm

Pake Sytse afm. 300 x 110 cm

Pake Sytse afm.. 350 x 110 cm

Pake Sytse afm. 400 x 110 cm

Pake Sytse afm. 450 x 110 cm

Productinformatie 2021

bijzonderheden / meerprijzen

PAKE SYTSE RECHTHOEKIG tafel
ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse tafel

rechthoekig

afmetingen          L x B x H 

afwijkende maten op aanvraag eiken

licht iepen

 

  
 

gerookt 
eiken

 

  
 

 
walnoot



Pake Sytse table

round

Example option table top edge  

and frame lacquered in color

• thickness of table top is 4 cm

• round Pake Sytse available in two 

heights, standard height 76 cm and as  

a bar table, height 104 cm

• composition of the table top alternately  

1 and 2 lengths of wood to a table length 

of 200 cm

• from 250 cm length the tabletop is  

composed alternately of 2 and 3 lengths

• because of the use of wide parts of wood, 

the delivery time of this table can be 

longer than usual

• The finishing options are according  

to the solid wood samples such as

presented in the current sample box.

• The prices are the same for all finishes;  

soap, oil, stain-lacquer, transparant  

lacquer and color lacquer.

• in oak the tabletop is possible in a rustic 

version; cracks in the tabletop and open 

knots are filled with black coloured filler. 

This option does not affect the price.

• option table top edge and base in  

colored lacquer, no extra charge.  

See example

product information 2021

key features / additional prices

PAKE SYTSE OVAL table
design: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse table

oval

250 x 130  x  76,   8-legs

300 x 130  x  76, 10-legs

350 x 130  x  76, 12-legs

400 x 130  x  76, 14-legs

450 x 130  x  76, 16 legs

500 x 130  x  76, 16-legs

Ø 160  x  76,  8-legs

Ø 160  x 104, 8-legs

• OVERVIEW TABLETOP COMPOSITION:

Pake Sytse oval 250 x 130 cm

Pake Sytse oval 300 x 130 cm

Pake Sytse oval 400 x 130 cm

Pake Sytse oval 500 x 130 cm 

dimensions          L x W x H 

custom sizes on request oak

light elm

 

  
 

fumed 
oak

 

  
 

 
walnut



200 x 100  x  76,   6-legs

250 x 110  x  76,   8-legs

300 x 110  x  76, 10-legs

350 x 110  x  76, 12-legs

400 x 110  x  76, 14 legs

450 x 110  x  76, 16-legs

Example option table top edge  

and frame lacquered in color

Pake Sytse table

square

160 x 160 x 76,     8-legs

160 x 160 x 104,   8-legs

• thickness of table top is 4 cm

• square Pake Sytse available in two heights,  

standard height 76 cm and as a bar table,  

height 104 cm

• composition of the table top alternately 1 and  

2 lengths of wood to a table length of 200 cm

• from 250 cm length the tabletop is  

composed alternately of 2 and 3 lengths

• because of the use of wide parts of wood,  

the delivery time of this table can be  

longer than usual

• The finishing options are according  

to the solid wood samples such as

presented in the current sample box.

• The prices are the same for all finishes;  

soap, oil, stain-lacquer, transparant  

lacquer and color lacquer.

• in oak the tabletop is possible in a rustic version; 

cracks in the tabletop and open knots are filled 

with black coloured filler. This option does not 

affect the price.

• option table top edge and base in colored  

lacquer, no extra charge. See example

• OVERVIEW TABLETOP COMPOSITION:

Pake Sytse 200 x 100 cm

Pake Sytse 250 x 110 cm

Pake Sytse 300 x 110 cm

Pake Sytse 350 x 110 cm

Pake Sytse 400 x 110 cm

Pake Sytse 450 x 110 cm

product information 2021

key features / additional prices

PAKE SYTSE RECTANGULAR table
design: Gjalt Pilat, 2010

Pake Sytse table

rectangular

dimensions          L x W x H 

custom sizes on request oak

light elm

 

  
 

fumed 
oak

 

  
 

 
walnut


