
PRO            
   collection

Wooncollectie salontafels

Creëer jouw eigen interieur



eiken olie noten oliemosgroen

bordeaux

lime-licht

desert-green oliven mirage-blue

nougat melk

wit donker grijs antraciet grijs

zand

zwart

kleuren vormen

lime-donker

licht grijs



Een salontafel passend bij je interieur.

Wil jij ook je interieur afmaken met 

een prachtige bijpassende salontafel 

en heb je een bijzondere smaak? 

Aarzel dan niet om een kijkje te 

nemen in het aanbod van de Goretti 

Pro collection.    

 

Laat je verrassen door een  

uitgebreid assortiment   

van unieke salontafels   

helemaal naar eigen   

voorkeur samen    

te stellen. 

Een salontafel passend bij je interieur.

  





Steps

De tafel is uitgevoerd met smalle 
metalen poten in naar keuze zwart 
of geborsteld (blank) staal. Het blad 
kan in veel verschillende kleuren.

               Afmetingen en uitvoeringen:       
     
- STEPS S (small )       55 x 45 x H 42 cm
- STEPS M (medium)    65 x 55 x H 45,5 cm
- STEPS L (large)       95 x 75 x H 49 cm
   LEGPLANK STEPS L               78 x 58 cm
- STEPS O     139 x 63 x H 49 cm
   LEGPLANK STEPS O            122 x 45 cm
     
     
Poot : - zwart metaal of geborsteld metaal   
Blad : - 15 laminaatkleuren, eiken of noten olie

Optioneel is er een extra legplank onder de grootste of de ovale vorm tafel mogelijk.

Tafel Steps biedt eindeloze combinatie mogelijkheden van vormen, maten en kleuren.

Er zijn 3 verschillende diameters eivormige bladen en 1 ovaal blad. Daarnaast is 
er keuze uit 3 verschillende poothoogtes.



Store
Tafel Store is een ruime tafel in 2 
verschillende organische vormen.

De tafel wordt geleverd met konische 
zwart houten poten in combinatie met 
één van de vele kleuren bladen.

Model Store heeft 3 verschillende 
poothoogtes.

               Afmetingen en uitvoeringen:       
     
- STORE S (small )   55 x 45 x H 40 cm
- STORE M (medium)   65 x 55 x H 45 cm
- STORE L (large)   95 x 75 x H 50 cm
   LEGPLANK STORE L          77 x 57 cm
- STORE O S ( small) 105 x 60 x H 45 cm
- STORE O L (large) 128 x 80 x H 50 cm

     
Poot : - zwart hout    
Blad : - 15 laminaatkleuren, eiken of noten olie

Optioneel is er een extra legplank onder model Store L mogelijk.



Tafel Style is een ruime tafel in 2 ver-
schillende organische vormen. En er is 
keuze uit 3 verschillende poot hoogtes.

De tafel is uitgevoerd met konische 
houten poten, in eiken olie, noten olie of 
onbewerkt eiken, De onbewerkte poten 
zijn eenvoudig te kleuren in elke ge-
wenste kleur. De bladen van tafel Style 
kunnen in veel verschillende kleuren.

Style

               Afmetingen en uitvoeringen:       
     
- STYLE S (small )  55 x 45 x H 40 cm
- STYLE M (medium)   65 x 55 x H 45 cm
- STYLE L (large)  95 x 75 x H 50 cm
   LEGPLANK STYLE L           77 x 57 cm
- STYLE O S ( small) 105 x 60 x H 45 cm
- STYLE O L (large) 128 x 80 x H 50 cm

Poot : - eiken onbewerkt *, eiken olie of noten olie                  
Blad : - 15 laminaatkleuren, eiken of noten olie       
         
Bij een blad in een laminaatkleur zijn de poten altijd onbewerkt. bij een blad in eiken olie zijn de 
poten altijd eiken olie en bij een blad in noten olie zijn de poten altijd noten olie.                   
* eenvoudig zelf te kleuren

Optioneel is er een extra legplank onder model Style L mogelijk.



Cross
Diana Claudia is een jonge designer en 
ontwerper van model Cross. Scandi-
navisch design met een typisch a-syme-
trisch kruis in het onderstel.

Tafel Cross is er in een vierkante en 
rechthoekige vorm.

De tafel heeft een zwart metalen 
onderstel in combinatie met een blad in 
zwart mdf met een topafwerking van één 
van de vele kleuren, of een eikenhouten 
onderstel met een blad van multiplex met 
een topafwerking van één van de vele 
kleuren.
                   
     
          Afmetingen en uitvoeringen:  
          
- CROSS M (medium)  80 x 80 x H 50 cm
- CROSS L (large) 128 x 68 x H 45 cm
     
     
Poot :  - zwart metaal ( i.c.m zwart mdf) of              
            - eiken olie ( i.c.m. multiplex blad)  
Blad : - 15 laminaatkleuren, eiken of noten olie



eiken gerookt olie eiken whitewash olie

Stain
Tafel Stain is een ronde tafel met een 
blad dat omrand is met een massief 
eiken rand in twee verschillende kleuren: 
“eiken gerookt olie” of “eiken white wash 
olie”. De binnenzijde van het bovenblad 
kan in zeer veel verschillende kleuren.

Het blad is in twee diameters en de hoogtes 
zijn verschillend, waardoor ze ook ( deels) 
onder elkaar geschoven kunnen worden.

                      
Afmetingen en uitvoeringen: - STAIN S (small ) Ø 50 x H 45 cm   
   - STAIN L (large)   Ø 80 X H 50 cm

Blad : - 15 laminaatkleuren

Kleurkeuze poot + rand : 



Straight

                    
Afmetingen en uitvoering    
           
- Straight -R rechthoek 67 x 128 cm  en 41 cm hoog
- Straight -V vierkant 80 x 80 cm  en 41 cm hoog
- Straight -RL rond 80 cm en 41 cm hoog
- Straight -RS rond 55 cm en 36 cm hoog
- Straight -3H driehoek 55x55x55cm en 36 cm hoog

Een verfijnde salontafel met een stijlvol blad 
en een slanke poot. De Straight tafel heeft een 
tijdloos ontwerp. Het blad heeft een unieke 
“boogvorm”, een schuin afgeronde zijkant en  
stoere poten van zwart staal.   
    
Het tafelblad is er in noten, eiken en verschil-
lende kleuren HPL laminaat. De vormen zijn 
van rond tot bootvormig. Ook zijn er twee 
verschillende hoogtes waardoor de tafels 
(deels) over elkaar geplaatst kunnen worden.

Poot : - zwart metaal      
Blad : - 15 laminaatkleuren



Straight -R

Straight -RL

Straight -RS

Straight -V Straight -3H

Straight -RL + Straight RS
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