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Carefully selected, 100-120 year-old trunks are used for Authentic. Pieces of heartwood form the tabletop.
The bark is removed from the pieces of wood and the wood beneath is brushed, so that the growth patterns of
the trunk and the natural contouring of the pieces of wood can still be seen and felt. Two pieces of heartwood
form the tabletop for Authentic Classic. For Authentic Trio, three pieces of heartwood are selected, and the
inner edges are cut straight. As well as determining the appearance of the pieces of heartwood, the trunk also
dictates the width and shape of the table. Cracks and knots are ﬁlled in black. The two 4 cm-thick pieces of
wood are supported by two simple sleigh legs made from chrome-nickel steel.
Voor Authentic worden zorgvuldig geselecteerde boomstammen van wel 100 tot 120 jaar oud gebruikt. De
planken uit het hart van de boomstam vormen het tafelblad. De schors wordt van de planken verwijderd, het
onderliggende hout wordt geborsteld zodat de natuurlijke vorm en tekening van het hout zichtbaar en voelbaar
blijft. De geselecteerde stam bepaalt niet alleen het uiterlijk van de tafelbladen maar ook de vorm en de
breedte van de tafel. Noesten en scheuren worden in zwart opgevuld. De twee zware tafelbladen van vier cm
dik staan op twee eenvoudige, roestvrijstalen beugel poten.
The following dimensions are approximate, the width varies according to the growth pattern of the tree. For
longer lengths please clarify the availability of the wood in advance. The tree trunks used are completely
unique, therefore the colouring and structure of the wood varies. The wood’s strength and naturalness may
well be expressed in small cracks on the end of the pieces of wood.
Onderstaande afmetingen zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid iets afwijken, de breedte varieert afhankelijk van de groei van de boom. Bij lange lengtes is het raadzaam op voorhand te informeren naar de beschikbaarheid van het hout. Kleur en maatvoering zijn bij ieder tafelblad bijzonder, aangezien het hout voor iedere
tafel uit een aparte boom gemaakt wordt.

1_Dimensions Maten

2_Materials Materiaal

Table Tafel

Width Breedte

Length Lengte

Height Hoogte

ca. 95 cm
ca. 95 cm

160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 cm
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 cm

74 cm
74 cm

Elm
lepen

Knotty oak
Knoestige eik

Black
Zwart

Chromium-nickel steel
Chroomnikkelstaal

Solid wood Massief hout

Cherry
Kersen

American walnut European walnut
Amerik. noten
Europees noten

Steel Staal

3_Optionen Options
Chromium-nickel steel sleigh legs Beugelvormig chroomnikkelstalen onderstel
Black sleigh legs Zwart onderstel
Sleigh legs painted in RAL colours Onderstel in RAL kleur gelakt
Solid wood oiled Massief hout geolied
Solid wood varnished Massief hout gelakt
Cracks and knots ﬁlled in black Scheuren en noesten in zwart opgevuld
Standard Standard
Optional En option
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A unique piece of nature, created over more than a century.
Een uniek stukje natuur, dat er meer dan honderd jaar over gedaan heeft
om te worden zoals het nu is.

Authentic Classic. The tabletop is crafted from two pieces of
wood. All long edges show the growth pattern of the tree
(photo front page).
Authentic Trio. The tabletop comprises three pieces of
heartwood. The outer edges follow the growth pattern of the
tree, the inner edges of the planks are cut straight, resulting
in a practical centre piece in the tabletop (photo above).

Authentic Classic. Het blad bestaat uit 2 planken. De buitenranden hebben nog de natuurlijke vorm van de boomstam
(Fotovoorzijde).
Authentic Trio. Het tafelblad bestaat uit 3 planken. De buitenranden hebben nog de natuurlijke vorm van de boomstam,
de binnenste planken zijn recht gesneden. Dit resulteert in
een praktisch middenstuk op het tafelblad (Foto hierboven).
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Captions: Front page, Authentic Classic table in European walnut. Picture 1, Authentic Classic table in European walnut, Yara WL chair. Picture 2, Authentic Trio table in
European walnut. Lana chair. Picture 3, Authentic Trio table in European walnut, Lana chair. Picture 4, Authentic Classic table in European walnut, Permesso bench. Picture 5,
Authentic Classic table in European walnut, Permesso bench and Lynn chair.
Legenda: Voorblad, tafel Authentic Classic in Europees noten. Afbeelding 1, tafel Authentic Classic in Europees noten, stoel Yara WL. Afbeelding 2, tafel Authentic Trio
in Europees noten, stoel Lana. Afbeelding 3, tafel Authentic Trio in Europees noten, stoel Lana. Afbeelding 4, tafel Authentic Classic in Europees noten, Bank Permesso.
Afbeelding 5, tafel Authentic Classic in Europees noten, bank Permesso en stoel Lynn.
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