
Voel je thuis aan een tafel van Skovby

Aan een Skovby-eettafel is plaats voor iedereen. Het zijn tafels voor elke dag, 
maar allesbehalve alledaags. 
Dankzij de verschillende afwerkingsmogelijkheden past een Skovby-tafel in 
elk interieur.

Bij ‘typisch Scandinavisch’ denk je misschien spontaan aan licht hout, maar de opties zijn bij 
Skovby veel uitgebreider dan dat. Een tafelblad in wit laminaat met eronder naturel eiken 
poten? Een zwart tafelblad in combinatie met witte poten of notenhout? 
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Er zijn 13 verschillende afwerkingsmogelijkheden, en je hebt de keuze tussen massief hout, 
houtfineer of gelamineerde tafelbladen. Welk materiaal je ook kiest: elke tafel wordt met 
dezelfde hoge graad van vakmanschap afgewerkt.

Innovatieve uittreksystemen

Skovby draagt functionaliteit hoog in het vaandel en was een van de eerste meubelmakers 
die tafels ontwierp met vernuftige uittreksystemen. De fraaie designs zijn dan ook enorm 
veelzijdig. 

Met een gepatenteerd uittreksysteem kan de #33-eettafel bijvoorbeeld worden uitgebreid 
van 6 tot 9 zitplaatsen. 

De #27-tafel verbergt dan weer extra poten en tafelbladen, allemaal in één gestroomlijnd 
model. Elk van de vier poten zijn er in werkelijkheid twee. Door de poten zijwaarts te trekken 
en extra tafelbladen op het onderstel te plaatsen, stijgt het aantal zitplaatsen van 8 naar 20. 
Verschillende Skovby-tafels verbergen haast ongemerkt dit unieke 8-potensysteem.

Rechthoekig, rond of ovaal: de uittrekbare Skovby-tafels zijn een multifunctionele aanwinst 
voor zowel gezinswoningen als kantoorgebouwen.

Welk materiaal je ook kiest: elke tafel wordt met dezelfde hoge graad van vakmanschap afgewerkt. 

Skovby ontwierp als een van de eerste meubeldesigners tafels met vernuftige uittreksystemen.

De Skovby-eetkamertafels: ingenieus en uitnodigend

#33 – verlengbladen verborgen in centrale poot

Al 20 jaar in de collectie, maar de #33-tafel kan vandaag op meer belangstelling rekenen dan ooit.



Ronde eetkamertafels zijn aan een ware opmars bezig. Logisch: aan een ronde tafel zit je 
een pak gezelliger, ook met een oneven aantal personen rond de tafel. 

Bovendien is zo’n ronde tafel compacter dan een rechthoekig model, wat ze ook geschikt 
maakt voor kleinere eetkamers. Maar dat betekent niet dat er geen grote dinner party’s 
kunnen plaatsvinden: de #33-tafel is namelijk modulair. 

In de basispositie zitten 6 mensen comfortabel rond de tafel. Met een gepatenteerd 
uitklapsysteem breid je het ronde tafelblad uit tot een ruim driehoekig vlak met afgeronde 
hoeken, zodat de tafel plaats biedt aan wel 9 personen.  

[Door aan de draaischijf onder het tafelblad te draaien, maken de drie bladen plaats voor de 
verlengbladen die in het onderstel huizen. Even licht drukken, en die verlengbladen klappen 
uit door middel van een veer die onder de driehoek in het midden van de tafel zit.]

Dankzij de groeiende populariteit van ronde tafels kent dit Skovby-icoon vandaag een sterke 
revival. Al 20 jaar in de collectie, maar de #33, inmiddels beschikbaar in 21 verschillende 
versies, kan op meer belangstelling rekenen dan ooit.  
 
#27 – gepatenteerd 8-potensysteem

Al 20 jaar in de collectie, maar de #33-tafel kan vandaag op meer belangstelling rekenen dan ooit.

Innovatie ziet Skovby altijd als deel van een groter geheel. Waar kan ruimte efficiënter 
worden gebruikt?

De #27 is een schoolvoorbeeld van de vindingrijkheid waarmee de Skovby-designers 
meubels ontwerpen. De tafel biedt in haar basispositie plaats aan 8 personen, maar kan 
worden verlengd van 205 tot 512 cm. 

Een tafel uitbreiden met 3 meter? Die indrukwekkende prestatie dankt de #27-tafel aan haar 
ingenieuze vormgeving met 8 poten. De retro-geïnspireerde tafel lijkt gewoon 4 poten te 
hebben, maar elke poot zijn eigenlijk 2 poten naast elkaar. Die poten schuif je uit elkaar om 
plaats te maken voor extra verlengbladen.

Onder het tafelblad met afgeronde hoeken schuilen standaard 3 verlengbladen. De tafel kan 
worden uitgebreid met nog eens 3 verlengbladen, waardoor een totale zitcapaciteit van 20 
personen ontstaat.

Ook de tafels #24, #25 en #26 zijn uitgerust met dit gepatenteerde systeem.

#111 en #112 – ronde tafels met gepatenteerd uittreksysteem

De #111 is een bescheiden ronde tafel die je kan uittrekken van 105 tot 145 cm met behulp van 
een uitvouwbaar extra blad in de tafel. Zo passen 6 mensen aan dit tafeltje.

In een maat groter is er de #112. Met een diameter van 130 cm zitten 4 mensen comfortabel 
rond de tafel. Met de twee uittrekbladen die standaard bij de tafel zitten – en optioneel nog 
eens twee – breid je deze elegante tafel uit tot respectievelijk 230 cm en 330 cm lengte.

Van 4 naar 14 mensen: dat is van intiem etentje naar familiefeest in slechts enkele minuten.    



#78 – ovale tafel met gepatenteerd uittreksysteem

Het harmonieuze ontwerp van de #78-tafel is geïnspireerd op de allereerste achtpotige tafel 
van Skovby. Zowel tafelblad als poten hebben een doordacht elliptisch design. Ook deze 
ovale tafel is voorzien van het gepatenteerde 8-potensysteem.

Om de tafel te verlengen, schuif je de poten uit elkaar. Twee uittrekbladen zitten onder het 
tafelblad, optioneel passen nog twee extra uittrekbladen op de tafel. Uitgebreid tot haar volle 
lengte biedt deze tafel plaats aan 14 personen. 

De veelzijdige #78 haalt het maximum uit elke ruimte. Met haar ovale vorm staat ze even 
elegant in een eetkamer als in een vergaderzaal.

De Skovby-stoelen: comfort is het sleutelwoord

De stoelen #825 en #826 stralen nostalgie uit. Een design geïnspireerd op de fifties 
en sixties van de vorige eeuw, maar met een Scandinavische twist.

Skovby is de grootste stoelenfabrikant van Denemarken. De meubelmakers zijn erin 
gespecialiseerd en lieten zelfs een volledig nieuwe fabriek bouwen, uitsluitend voor hun 
stoelen. 

De modellen in het gamma zijn heel gevarieerd: van uitgepuurd Scandinavisch tot retro, en 
altijd met een onweerstaanbaar zitcomfort. 

Een ergonomische vormgeving is een belangrijk criterium bij de keuze voor een stoel. We 
zitten niet langer alleen aan tafel om te eten, vaak werken we er ook of we helpen er de 
kinderen met hun huiswerk.

Ons leven speelt zich af rond de eettafel, en eetkamerstoelen krijgen het hard te verduren. 
Daarom laat Skovby zijn stoelen uitgebreid testen door het Danish Technological Institute. 
Dat instituut onderwerpt alle Skovby-designs aan een strenge kwaliteitscontrole, waarbij ze 
worden blootgesteld aan 50.000 keer de druk van iemand die gaat zitten. 

50.000 gesimuleerde zitbewegingen, en de stoelen geven geen krimp. Skovby-stoelen 
garanderen je niet alleen fantastisch zitcomfort, maar ook de hoogste kwaliteit.

De #800-serie - meer dan 1.000 verschillende combinaties 

De stoelen uit de #800-serie laten je eindeloos mixen en matchen. Meer dan 1.000 verschillende combinaties 

zijn mogelijk.



Combineer #800-modellen met en zonder bekleding, met en zonder armleuningen, helemaal 
aangepast aan jouw noden. Je hebt de keuze uit 50 soorten uiterst duurzame bekleding, en 
ook stofferen met bekleding op maat kan.

#811 - flexibele zitting 

De #811 is zo’n stoel waarop je urenlang comfortabel zit. De zacht gestoffeerde zitting rust 
op vier rubberen trillingsdempers, waardoor de stoel licht heen en weer kan kantelen. De 
flexibele zitting past zich zo ongemerkt aan aan de bewegingen van wie erop zit.

De flexibele zitting van de #811 past zich aan aan de bewegingen van wie erop zit.

#825 en #826 - iconisch duo

De stoelen #825 en #826 stralen onmiskenbaar nostalgie uit. Een design geïnspireerd op de 
fifties en sixties van de vorige eeuw, maar met een Scandinavische twist.

Beide modellen hebben een gestoffeerde zitting. De al dan niet beklede rugleuning 
ondersteunt het lichaam op een ergonomische manier. 

Alle stoelen uit de #800-serie laten je eindeloos mixen en matchen. Meer dan 1.000 
verschillende combinaties zijn mogelijk. Kies je houten of metalen poten? Een zitting met of 
zonder bekleding? Bekleding in stof of leer?

De #801-stoel is een minimalistisch model met een zitting in fineer en gestroomlijnde stalen 
poten, zwart of verchroomd. De gebogen vorm van de zitting zorgt voor extra comfort. 
Hetzelfde lichte model aangevuld met armleuningen, is de #802.

De #803 is een stoel op een centrale poot: goed voor een meer industriële uitstraling.

Met zijn clean design is de #807 een blikvanger. De fijne houten zitting rust op klassieke 
houten poten: het perfecte evenwicht tussen edgy en robuust.



#55 – comfortabele draaistoel

De stoel #55 is een nieuwe interpretatie van de populaire eetkamerstoel #65, een volledig 
beklede zitting op klassieke houten poten.

Deze zachte stoel bood al uitgebreid ondersteuning aan het hele lichaam, en in dit design 
komt de ergonomisch vormgegeven zitting nu op een slanke centrale poot. Op dit onderstel 
kan de zitting 360 graden ronddraaien.

Snel even iets pakken achter je, makkelijk draaien in de richting van je gesprekspartner of je 
scherm: in een stoel die meedraait zit je altijd lekker ontspannen.  

De #55 is multi-inzetbaar en voelt als een vertrouwde fauteuil.

De tafels en stoelen van Skovby: da’s echte star quality

Skovby-modellen in de spotlights in maart en april

In maart en april stelen Skovby-tafels en stoelen de show in de meubelzaak. Alle dealers 
zetten enkele duurzame klassiekers van het Deense meubelmerk extra in de kijker. 

Wie een Skovby-verdeler bezoekt, kan zich in de winkel laten inspireren door knappe 
eetkamercombinaties én krijgt een serieuze introductie-korting bij aankoop van de 
geselecteerde modellen.  

Over Skovby

Skovby is een Deens familiebedrijf dat al sinds 1933 symbool staat voor eenvoud, functionaliteit 
en vakmanschap. 

Duurzaamheid was altijd al deel van de bedrijfsfilosofie. Tot op vandaag produceert Skovby 
alle meubilair lokaal, in de drie eigen fabrieken in Denemarken. Skovby gebruikt alleen hout 
uit duurzaam beheerde wouden, en alle houtoverschotten worden opgewerkt. Het bedrijf 
investeert daarnaast in energie-efficiënte machines. 

Maar het allerbelangrijkste: een Skovby-meubel gaat een leven lang mee. De kwaliteit is 
ongeëvenaard en de ontwerpen zijn tijdloos. 

Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom. 
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