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Roderick Fry Pi poten / legs
Toverdesign is de exclusieve agent / distributeur voor Nederland.
Verkoopprijslijst incl. 21% BTW NL 2019
Geldig 1 februari 2019 – 30 september 2019
De getoonde prijzen zijn zonder transport af Parijs naar NL. Transportkosten €40,00
Alleen bij set losse frames van model Pi 88 cm en /of de bijbehorende bank Pi 10.
Zitten goed verpakt in kartonnen doos.
Ook voor de tafelbladen kunnen we op verzoek de prijs voor U opvragen.
Wij behouden ons het recht voor prijzen en/of verkoop condities zonder verdere mededeling
vooraf te wijzigen of aan te passen.
_____________________________________________________________________________
Toverdesign is the exclusive agent/distributor for the Netherlands of the Pi table frames,
design by Roderick Fry.
Public pricelist including 21% VAT / NL 2019
Valid from February 1st 2019 – September 30th 2019.
The prices are exclusive transport from Paris to the Netherlands per set of legs.
Transport costs €40,00
We reserve the right to modify prices and /or sales conditions without notice.

Prijzen Pi poot set tafel en bankje 2019

De poot set Pi in epoxy gelakt staal, is zowel voor binnen als voor buiten te verkrijgen.
De buitenuitvoering is dan in UV en roestwerend staal poedercoat gelakt.
Prijzen incl. 21% BTW – exclusief eventuele vrachtkosten
Model Pi 88

poot set staal ca 88 cm breed en te gebruiken voor een bladlengte afhankelijk van
materiaalsterkte van 150 – 300 cm / frame zwart eiglans gelakt in poedercoating.
Blad moet 877 mm breed en 40 mm dik zijn om een stabiele tafel te waarborgen.
Geschikt voor binnen gebruik
€490,00 / set in doos
Geschikt voor buiten gebruik
€580,00 / set in doos

Model Pi 10

Bankje poot set 29,5 cm breed en te gebruiken voor een bladlengte tot 220 cm,
Afhankelijk van materiaal sterkte / frame zwart eiglans gelakt in poedercoating.
Geschikt voor binnen gebruik
€380,00 / set in doos

Public prices including VAT 21% - Pi table + bench legs only - moaroom edition- excluding
freight costs. design Roderick Fry / 2019
Model Pi 88

set of steel powder coated legs for a table of 877mm width and a top of 40 mm.
Recommended length of top 150 to 300 cm depending on the rigidity of the
material . Fitting the Pi table 88 cm width and 74 cm H.
For indoor use
€490,00 / set in box
For outdoor use
€580,00 / set in box

Model Pi 10

Bench set of steel powdered coated legs for a plank of 120 to 200cm x 29,5 x
25mm thickness, depending on the rigidity of the material.
For indoor use

€380,00 / set in box

