Materiaalgids

Hallo, wij zijn Topp and Legg
Een jong, fris & Belgisch tafelconcept dat alles inzet op maatschappelijk verantwoord
en duurzaam ondernemen. Eenvoudige, elegante vormen in combinatie met een
doordacht én functioneel ontwerp, daar staan we voor. In onze beeldtaal gaan we voor
een uniek, speels karakter die ons typeert als innovatief en vernieuwend merk.
De ambitie is om een maximale flexibiliteit en vrijheid te creëren in het samenstellen
van jouw droomtafel. Dit kan zowel digitaal in de configurator of onder persoonlijk
advies en begeleiding in een inspirerende toonzaal in Izegem.
Een persoonlijke aanpak en contact met klanten is heilig. We houden nauw contact
zodat we op de hoogte zijn van alle verwachtingen en proberen zo altijd om een
professioneel advies op maat te geven waar je écht iets aan hebt. Vind je niet direct
wat je zoekt in onze standaard collectie? Dan tekenen we met veel plezier een tafel op
maat voor je uit.
Ten slotte vinden we het belangrijk om te werken met de ervaren vakmannen…
En die moet je niet ver zoeken… We werken uitsluitend met lokale productie partners
die een top kwaliteit en afwerking garanderen! Op deze manier geven de lokale
economie een duwtje in de rug en dragen we zo ook ons kleinte steentje bij voor de
zorg van onze planeet.
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TOPP
tafelbladen

Vorm en formaat
Bij Topp and Legg vind je tafelbladen in allerlei formaten en vormen. Van een compact appartement
tot een ruime feestzaal, bij Topp and Legg kun je
terecht voor een tafel op maat van elke omgeving
én toepassing..

ROND
120 cm (4 personen)
140 cm (6 personen)

VIERKANT
120 x 120 cm (4 personen)
140 x 140 cm (6 personen)

RECHTHOEK
180 x 100 cm (6 personen)
200 x 100 cm (6 personen)
220 x 100 cm (8 personen)
240 x 100 cm (10 personen)
260 x 100 cm (12 personen)

OVAAL
220 x 110 cm (6 personen)
240 x 120 cm (8 personen)
260 x 130 cm (10 personen)

* Vind je toch niet het formaat of de vorm naar wens? Bij Topp and
Legg kun je ook terecht voor projecten op maat.

Materialen en afwerking
Voor de tafelbladen heb je de keuze tussen eik,
keramiek en FENIX NTM. De tafelbladen zijn van de hoogste kwaliteit en worden regionaal geproduceerd. Naast de standaard afwerkingen, kleuren en decoren bieden we ook
maatwerk oplossingen aan. Voor persoonlijk advies en begeleiding in de zoektocht naar
je droomtafel, boek je best een afspraak met ons team in de toonzaal.

Fenix NTM

Eik

Keramiek

Download
hier de
onderhoudsfiche
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100% EIK
Op zoek naar een karaktervolle tafel met een natuurlijke en warme look?
Dan val je gegarandeerd voor onze eiken tafelbladen.

Eigenschappen
Topp and Legg werkt met massieve
Franse eik. Deze houtsoort met duidelijke
nerfstructuur geeft de tafel een karaktervolle uitstraling. De rand van de tafel is
afgerond en maakt de tafel volledig ‘kids
proof’. Door de transparante vernislaag kan
het materiaal tegen een stootje zonder in
schoonheid te ontdoen.

Duurzaam
Kan tegen een stootje
Tijdloze look : materiaal past in
elke omgeving
Onderhoudsvriendelijk
Topkwaliteit

Dikte van een eiken tafelblad: 33 mm

Afwerkingen

Naturel

Wist je...
dat de meeste klanten
kiezen voor een
eiken tafel?
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Zwart gebeitst

Het eiken blad wordt
geborsteld, dit benadrukt
de levendige textuur van de
nerven in het hout.

Het eiken blad wordt
geborsteld, dit benadrukt
de levendige textuur van de
nerven in het hout.

Om het oppervlak nog
beter te beschermen, wordt
de eik voorzien van een
tweelaagse transparante
vernis.
Hierdoor verliest de eik zijn
natuurlijke look niet, maar
wordt z’n levensduur wel
verlengd.

De eik wordt afgewerkt
met een zwarte beits.
Hierdoor krijgt de eik een
modernere look.
Ook dit blad krijgt een
tweelaagse transparante
vernis die de levenduur
verlengt.
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MULTIPLEX + FENIX NTM
Hou jij van een unieke ‘look and feel’ of durf jij wel eens te kiezen voor kleur in huis?
Dan is een FENIX NTM-tafel echt iets voor jou!

Eigenschappen
Dit tafelblad bestaat uit multiplex van Finse
berk met een toplaag in FENIX NTM. In dit
ontwerp zorgt de multiplex, naast stabiliteit
en stevigheid, voor een speels detail aan de
rand van het blad. FENIX NTM is een uniek
materiaal en heeft door z’n nanotechnologie
speciale oppervlakte eigenschappen.

Soft touch

Dikte van een FENIX NTM tafelblad: 21 mm

Onderhoudsvriendelijk

Zelfherstellend oppervlak
Laat geen vingerafdrukken achter
Atnibacteriële eigenschappen
Matte look
Hygiënisch

Kleuren

Bianco Kos

Nero Ingo

Kleur op maat

Randafwerking

Wist je...
dat krassen in een
FENIX blad eenvoudig
weggetoverd worden
met een ‘wonderspons’

Recht
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Schuin

* Zit de kleur of afwerking die je zoekt niet in onze standaard collectie?
Contacteer ons en we zoeken samen naar een gepaste oplossing op maat.
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KERAMIEK
Mag het wat luxueuzer en indrukwekkender zijn voor jou?
Zie hier onze keramische pareltjes. Een ware eye-catcher!

Eigenschappen
Keramiek is een bijzonder materiaal. Het
heeft de look van natuursteen of marmer,
maar heeft door z’n complex maakproces
veel meer voordelen. Keramische bladen
worden vervaardigd uit hoogwaardige
grondstoffen die onder extreme druk en
hoge temperatuur worden samengeperst.

Duurzaam
Kleurvast
Kras- en waterbestendig
Hittebestendig
Hygiënisch
Weinig tot geen onderhoud

Dikte van een keramisch tafelblad: 12 mm

Decoren

Res Art Talc

Res Art Lava

Calacatta Light

* Op zoek naar een specifieke decor/print die niet in onze standaard collectie zit?
Contacteer ons en we zoeken samen naar een gepaste oplossing op maat.

Wist je...
dat een keramisch
tafelblad volledig
krasvast is?
Snij gerust je brood
rechtstreeks op
het blad.
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AND
frame

Stabiliteit en stevigheid
De basis van een goede tafel is een stevig frame. Topp and Legg werkt met een stalen
frame die de gehele constructie van je tafel de nodige stabiliteit geeft.

Wist je...
dat je bij de installatie
de positie van de poten
zelf kan kiezen?
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LEGG
tafelpoten

Model & kleur
Onder een tafelblad en een frame horen natuurlijk ook tafelpoten. Je hebt de keuze
tussen vier compleet verschillende modellen die zijn ontworpen door Cas Moor. Met
grote aandacht voor stabiliteit en functionaliteit kwam deze eerste mooie reeks tot
stand. Ook voor de tafelpoten kozen we voor uiterst duurzame materialen, lokale
productie en écht vakmanschap.

TL01
TL01 heeft een stijlvolle en architecturale look, een perfect
voorbeeld van puur vakmanschap. Het elegante lijnenspel en
de subtiele twist aan de bovenkant van de poot zorgt voor
een dynamisch en geheel en uniek karakter.
(Enkel geschikt voor een ronde of vierkante tafel)

Kleuren

Bianco Kos

Nero Igno

Kleur op maat*

*Lakwerk mogelijk in alle RAL-kleuren
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* Enkel voor ovale en rechthoekige tafels

* Enkel voor ronde en vierkante tafels

* Enkel voor ovale en rechthoekige tafels

* Enkel voor ronde en vierkante tafels

TL02

TL03

Maak kennis met deze speelse drie-/vierpekkel is dé
eyecatcher in onze collectie. Deze poot bestaat uit drie of vier stevige
ronde buizen die op het uiteinde worden afgerond. Door deze zachte
afronding lijkt de tafel precies wat boven de grond te zweven en krijgt het
geheel, ondanks z’n erg aanwezige structuur, een luchtige indruk.

TL03 is een architecturaal en stoer onderstel, gemaakt van geplooide
profielen. Deze poten stralen stabiliteit en stevigheid uit, maar verliezen
door de subtiele plooi zeker hun elegantie niet.

Bij dit design heb je de keuze tussen vier verschillende
varianten voor het pootje:

Metaal

Eik naturel

Notelaar

Zwart gebeitste eik

Stijlvol & neutraal

Scandinavische tint &
speels

Stijlvol & uniek

Subtiel & stijlvol

Perfecte combo: keramisch Res Art Talc met
witte TL02

Perfecte combo: zwart
gebeitst blad met
zwarte TL02

Perfecte combo:
zwarte FENIX met
zwarte TL02

Perfecte combo: eiken
blad met terracotta
TL02

* Enkel voor ovale en rechthoekige tafels

* Enkel voor ronde en vierkante tafels

TL04
TL04 is de meest subtiele poot in onze collectie.
De afgeronde, langwerpige profielen vormen samen een V en staan licht
naar buiten om de stabiliteit in de tafel te bevorderen.
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Stel hier
jouw droomtafel
samen in de
configurator

Vind je toch niet meteen wat je zoekt?
Contacteer ons en we gaan samen op zoek naar
jouw droomtafel.

Schardouwstraat 8
8870 Izegem
www.toppandlegg.be
+32 472 27 91 94
info@toppandlegg.com

Ziezo!
Nu je volledig op de hoogte bent van de collectie en
mogelijkheden, kun je lekker zelf aan de slag!
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