
apboomstamtafels



Wilt u ook de natuur in huis halen? Dan zijn onze duurzame 
boomstamtafels perfect voor u. Zoals elke boom, is ook elke 
boomstamtafel uniek. Elk tafelblad heeft zijn eigen kleuren, 
nerven en afmetingen. Hout heeft een warme uitstraling, het 
brengt sfeer en zal een echte blikvanger in uw kamer zijn. 

We merkten dat er veel vraag was naar meer natuur in 
huis. De boomstamtafels zijn een prachtige aansluiting 
op ons assortiment binnen APHoutgroup. Doormiddel 
van onze passie voor hout en natuurlijke materialen is 
APBoomstamtafels ontstaan. Een mooie samenkomst tussen 
vakmanschap en duurzaamheid, wat resulteert in en stuk voor 
stuk unieke tafels.

We hebben een breed assortiment tafels, in alle vormen en 
maten. Kijk snel verder voor meer informatie. Ik hoop dat u 
net zo enthousiast wordt als wij van deze unieke en duurzame 
tafels. Want groen denken zit in ons DNA!

Met vriendelijke groet,

Ap Kremer

HAAL DE 

VOORWOORD

IN HUIS MET EEN

MASSIEVE
BOOMSTAMTAFEL

ROBUUSTE



KIES JE EIGEN BOOMSTAM

KIES JE EIGEN HOUTSOORT

KIES JE EIGEN ONDERSTEL

KIES JE EIGEN KLEUR

KIES JE EIGEN LENGTE

KIES JE EIGEN BLAD

KIES JE EIGEN VORM



SELECTEER UIT EEN RUIME KEUZE DUURZAME 
HOUTSOORTEN VOOR UW TAFELBLAD

EIKEN
Een eikenhouten tafelblad leent zich uitstekend voor een beitsbehandeling. Dit doet 
de mooie structuur van het hout tot zijn recht. De eik wordt niet voor niets de koning 
van het bos genoemd! Het hout is licht van kleur, heeft grove golvende nerven en een 
krachtige tekening. Het hout is erg duurzaam door zijn lange levensduur.

TEAK
Teakhout is een bijzonder duurzame houtsoort die van zichzelf een aantal bijzonder 
eigenschappen heeft. Een van deze eigenschappen is dat het hout van nature veel olie 
bevat, dit maakt het hout zo duurzaam. Het hout heeft een warme kleur en gaat perfect 
samen met een koel stalen onderstel. Teak is een van de sterkste houtsoorten waardoor 
de levensduur erg lang is.

PADOEK
Padoek is een Afrikaanse houtsoort in een felrode kleur. Een tafelblad van padoek heeft 
vooral rechte nerven en past daarom uitstekend in een modern interieur. De prachtige 
kleur kan door blootstelling aan het daglicht snel verkleuren naar een donkerdere 
tint. Doordat wij de bladen zelf bewerken kunnen wij ze op tijd aflakken zodat de 
indrukwekkende kleur bewaard blijft.

SUAR
Suar is een tropische hardhout soort met een rechte draad waardoor hij gemakkelijk 

te bewerken is. De kleur van het hout verschilt tussen het centrum en de buitenranden 
van de stam, wat zorgt voor een prachtige kleurstelling. Een boomstamblad van suar is 
altijd uniek. U kunt een blad naar uw wens bij ons komen uitzoeken op de werkplaats.

IROKO
Vers gezaagd iroko hout heeft een botergele tot bruingele kleur, soms met 

donkerbruine zones, nadonkerend naar goudbruin tot donkerbruin. Het uiterlijk van 
iroko en teak komen in grove lijnen overeen. Dankzij zijn sterkte, duurzaamheid en 

stabiliteit te gebruiken voor zeer veel doeleinden, zowel binnens- als buitenshuis.

NOTEN
De notenindustrie is niet voor niets de grootste gebruiker van notenhout. Het hout van 
de notenboom is extreem goed bewerkbaar, zowel met de hand als machinaal. Het hout 
heeft een diep donkere kleur waarmee het zich onderscheid van andere houtsoorten. 
De bladen van notenhout hebben een gevarieerde tekening waardoor elk blad uniek is. 
U kunt uw favoriet persoonlijk komen uitkiezen!



ONZE BOOMSTAMTAFEL ONDERSTELLEN ZIJN 
ER IN VELE VORMEN, MATEN EN MATERIALEN. 
EN HET MOOIE IS DAT ZE HELEMAAL ZIJN 
SAMEN TE STELLEN NAAR JOU WENSEN! 



RVS 
Met een frame van RVS weet je zeker dat je voor een tijdloos materiaal hebt gekozen. 
Doordat een RVS onderstel niet roest, kan de tafel prima als tuintafel dienen! De 
industriële look is supermodern en robuust. Door het gladde oppervlak is RVS makkelijk 
schoon te houden. We maken uw RVS frame in onze eigen werkplaats en geheel naar 
uw eigen wensen. 

STAAL
Een stalen onderstel is de perfecte combinatie met uw boomstamblad. De natuurlijke 

vormen van het blad en de geometrische vormen van het staal maken een unieke tafel. 
Staal gaat jaren mee en is daarom erg duurzaam. Wij maken dan ook zelf de stalen 

onaderstellen in onze eigen werkplaats.

HOUT
Ga voor de compleet natuurlijke look met een houten onderstel. Met dit eeuwenoude 

materiaal kunnen wij de meest creatieve dingen maken. Al eens gedacht aan een 
boomstronk als tafelpoot? Een tafel poot in het zelfde houtsoort als het blad zorgt 

voor een mooi geheel. Het hout dat wij gebruiken is FSC gecertificeerd.

STAAL GEPOEDERCOAT
Een stalen gepoedercoat onderstel heeft alle goede eigenschappen van een stalen 
frame, maar is dan nog eens super trendy. Het moderne staal is een perfecte combinatie 
met het warme karakteristieke hout. De poedercoating zorgt voor een robuuste look die 
perfect staat in een industrieel interieur. 

Naast een zwarte coating is elke andere kleur ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
zwart, wit, antraciet, geel of ferrari rood. Wij maken uw tafel helemaal naar uw wens.

MATERIAALKEUZE VOOR ONDERSTELLEN
Onze onderstellen zijn beschikbaar in diverse materiaal. 
Gaat u bijvoorbeeld voor een industriële look? Dan is RVS, of 
(gepoedercoat) staal een goede keus. Of misschien wilt u een 
onderstel dat weersbestendig is? Of juist een tafel die helemaal 
van hout is? 

Hiernaast kunt u meer lezen over de eigenschappen van de 
materialen. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen voor 
meer advies.



Bij een mooi tafelblad hoort een goed onderstel. Zowel een houten als een metalen onderstel hebben 
talloze modellen. U kent misschien het bekende X-model en U-model wel? Maar misschien heeft u zelf 
een ontwerp in gedachten. 

Doordat we onze stalen en houten onderstellen zelf maken in onze eigen las- en constructiewerkplaats, 
zijn de mogelijkheden eindeloos. We sparren graag over uw wensen zodat uw boomstamtafel perfect 
bij u past. We houden van experimenteren!
 
Gaat u voor het karakteristieke hout of het moderne staal? De combinatie van hout en metaal maakt 
een tijdloze combinatie die staat in ieder interieur. Of gaat u voor een compleet natuurlijke tafel met 
een houten onderstel? 

A-MODEL

U-MODEL

X-MODEL

O-MODEL

V-MODEL

HOUTEN ONDERSTELI-MODELMATRIX-MODELH-MODEL

WIJ SPARREN GRAAG MET U 
OVER HET MODEL EN ONDERSTEL 
VAN UW NIEUWE BOOMSTAMTAFEL.



RECHTHOEKIGE TAFELS



RONDE TAFELS



BUITEN TAFELS

Onze boomstamtafels zijn ook geschikt om buiten te plaatsen. Laat u bij 
ons adviseren over hoe u het tafelblad het best kan behandelen wanneer u 
deze buiten wilt gebruiken. Zo staat u garant voor een optimale levensduur 
voor uw tafel.



Naast onze ronde en rechthoekige tafelbladen 
hebben we ook ‘limited editions’. Dit zijn 
producten die niet standaard in ons assortiment 
zitten. Extra unieke producten, bijvoorbeeld 
vanwege de kleur, vorm of het formaat.

Op de rechterpagina ziet u tafelbladen van 
maarliefst 4 x 2,5 meter.
 
Voor meer informatie over deze tafels kunt u 
contact met ons opnemen!

LIMITED EDITIONS



Wij staan garant voor de beste kwaliteit van hout. Al het 
hout wat wij gebruiken is FSC gecertificeerd en met de 
grootste zorg geselecteerd. Na het kappen van de bomen, 
worden de stammen verwerkt tot tafelbladen. Dit gebeurt 
in de fabriek waar we de hoogste standaarden hanteren 
en aandacht wordt besteed aan ieder tafelblad dat naar 
Nederland verscheept zal worden. 

De tafelbladen zijn volledig massief en worden in het land 
van herkomst bewerkt om zo hun kwaliteit en stevigheid 
te behouden. Daarvoor worden de tafelbladen eerst 
zorgvuldig gedroogd en worden er in de breedte van de 
bladen metalen pinnen aangebracht, voor extra stevigheid. 
Zo kunt u ervan uitgaan dat uw tafel jarenlang mee gaat.

KWALITEIT EN TRANSPORT



Bent u geïnteresseerd in het kopen 
van een boomstamtafel? Of wilt deze 
tafels eens in het echt bekijken? 

Kom dan eens langs bij onze showroom 
aan de Kelvinring 21 in Alblasserdam. 
U kunt een afspraak maken kan door 
te bellen naar: 078 – 699 96 21

Of mail naar: info@apinterieur.nl

Kijk voor meer (bezoekers)informatie 
en openingstijden op onze website.
 

SHOWROOM



Naast boomstamtafels hebben we nog zes andere peilers waaronder een zeer breed en uiteenlopend assortiment valt. Denk 
bijvoorbeeld aan bruggen, (spant)constructies, daktuinen, damwanden, galerijen, jachthavens, pergola’s, steigers, vlonders, 
uitkijktorens, tuinkamers, binnen- en buitenkeukens, poorten, allerlei soorten tuinaanleg, trappen en een uitgebreid assortiment 
aan meubilair.

Bekijk onze website voor meer informatie    www.aphoutgroup.nl

ONZE ANDERE PRODUCTEN

APHOUTCONSTRUCTIES

APRECREATIEWONINGEN

APINTERIEUR

APSTALEN KOZIJNEN

APEIKENHOUTCONSTRUCTIES

APHOVENIERS



KELVINRING 21 | 2952 BG ALBLASSERDAM
T 078 - 699 96 21 | M 06 - 135 101 58

 INFO@APINTERIEUR.NL | WWW.APBOOMSTAMTAFELS.NL 
 

apboomstamtafels


