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PARIS & SYDNEY
—

PARIS
Det æstetiske og smukke kurvede ben på PARIS 
bordet er ikke blot til for at fornøje øjet. Det har 
også et praktisk formål, da det giver god plads til 
at have stole hele vejen rundt om bordet. Bordet 
kan forlænges med op til 4 tillægsplader.

På vores ShareFile side har I som forhandler altid adgang til de
nyeste prislister og fl ere hundrede billeder og videoer i høj kvalitet
— til fri benyttelse i din markedsføring!

Hvis I ikke allerede har en bruger, så blot kontakt os og så vil vi 
oprette en bruger til jer.

SHAREFILE

Følg og del med os på Instagram.

Serie
—

Social media
—

Særlige egenskaber
—

Online prisliste- og billedbank
—

Denne serie omfatter
—
Spiseborde

Designet af
—
Cecilie Kamp —

Træfarver
Vælg mellem mere end 
10+ forskellige træfarver 

i både ask og eg.

—
Special ordre

Foruden vores mange 
standard størrelser kan 
vi også imødekomme 

specielle ønsker.

—
Design elementer
Vælg mellem med eller 
uden udtræk, samt fl ere 
forskellige kantprofi ler.

@kristensenfurniture  |  #kristensenfurniture

https://kristensenfurniture.sharefile.com

—
Bæredygtigt valg  

Dette produkt er produceret 
med certifi ceret træ 

FSC® 100%. 

https://kristensenfurniture.sharefile.com

https://kristensenfurniture.sharefile.com/
https://kristensenfurniture.sharefile.com/
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

Pris: Rundt spisebord u/udtræk  (H: 74 cm, plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Uden udtræk F-PA3H-160 17.995 22.494

Ø150 Uden udtræk F-PA3H-150 16.945 21.181

Ø140 Uden udtræk F-PA3H-140 15.684 19.606

Ø130 Uden udtræk F-PA3H-130 14.739 18.424  

Ø120 Uden udtræk F-PA3H-120 13.864 17.330

PRISLISTE
PARIS rundt spisebord (uden udtræk) 

—
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

PRISLISTE
PARIS rundt spisebord (med udtræk) 

—

Pris: Rundt spisebord m/udtræk  (H: 74 cm, plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Udtræk t/4 tillægsplader* F-PA3M-160 20.446 25.557

Ø150 Udtræk t/4 tillægsplader* F-PA3M-150 19.396 24.244

Ø140 Udtræk t/4 tillægsplader* F-PA3M-140 18.135 22.669

Ø130 Udtræk t/4 tillægsplader* F-PA3M-130 17.190 21.487

Ø120 Udtræk t/4 tillægsplader* F-PA3M-120 16.315 20.393

*Der følger 2 støtteben med som anvendes i udtrukket tilstand.

Pris: Tillægsplade  (plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Tillægsplade 50x160 cm F-PAT3-160 3.280 4.100

Ø150 Tillægsplade 50x150 cm F-PAT3-150 3.142 3.928

Ø140 Tillægsplade 50x140 cm F-PAT3-140 3.006 3.758

Ø130 Tillægsplade 50x130 cm F-PAT3-130 2.838 3.547

Ø120 Tillægsplade 50x120 cm F-PAT3-120 2.618 3.273

Udtrækssystemet er 
skjult bag en liste når 

bordet ikke er udtrukket.
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PARIS & SYDNEY
—

SYDNEY
SYDNEY bordet kan let kendes på metaldetaljen 
på det kurvede ben. Benet giver god plads til 
stole hele vejen rundt og bordet fås blandt andet 
med udtræk til 4 tillægsplader.

På vores ShareFile side har I som forhandler altid adgang til de
nyeste prislister og fl ere hundrede billeder og videoer i høj kvalitet
— til fri benyttelse i din markedsføring!

Hvis I ikke allerede har en bruger, så blot kontakt os og så vil vi 
oprette en bruger til jer.

SHAREFILE

Følg og del med os på Instagram.

Serie
—

Social media
—

Særlige egenskaber
—

Online prisliste- og billedbank
—

Denne serie omfatter
—
Spiseborde

Designet af
—
Cecilie Kamp —

Træfarver
Vælg mellem mere end 
10+ forskellige træfarver 

i både ask og eg.

—
Special ordre

Foruden vores mange 
standard størrelser kan 
vi også imødekomme 

specielle ønsker.

@kristensenfurniture  |  #kristensenfurniture

https://kristensenfurniture.sharefile.com

—
Design elementer
Vælg mellem med eller 
uden udtræk, samt fl ere 
forskellige kantprofi ler.

—
Bæredygtigt valg  

Dette produkt er produceret 
med certifi ceret træ 

FSC® 100%. 

https://kristensenfurniture.sharefile.com

https://kristensenfurniture.sharefile.com
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

Pris: Rundt spisebord u/udtræk  (H: 74 cm, plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Uden udtræk F-SN3H-160 19.571 24.463

Ø150 Uden udtræk F-SN3H-150 18.415 23.019

Ø140 Uden udtræk F-SN3H-140 17.400 21.750

Ø130 Uden udtræk F-SN3H-130 16.665 20.831  

Ø120 Uden udtræk F-SN3H-120 15.790 19.737

PRISLISTE
SYDNEY rundt spisebord (uden udtræk) 

—

Vælg farve på ben detaljen
Se mere på side 9.
—
Sort stål
Vintage kobber look
Messing

Bemærk venligst
Sydney bordene uden 

udtræk, laves ikke i 
størrelser mindre end 
Ø120 cm, eller større 

end Ø160 cm.
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

Pris: Rundt spisebord m/udtræk  (H: 74 cm, plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Udtræk t/4 tillægsplader* F-SN3M-160 22.021 27.527

Ø150 Udtræk t/4 tillægsplader* F-SN3M-150 20.866 26.082

Ø140 Udtræk t/4 tillægsplader* F-SN3M-140 19.851 24.813

Ø130 Udtræk t/4 tillægsplader* F-SN3M-130 19.115 23.894

Ø120 Udtræk t/4 tillægsplader* F-SN3M-120 18.240 22.800

*Der følger 2 støtteben med som anvendes i udtrukket tilstand.

Pris: Tillægsplade  (plade tykkelse 3 cm)

beskrivelse mål (cm)
pris (DKK)

Ask Eg

Ø160 Tillægsplade 50x160 cm F-SNT3-160 3.280 4.100

Ø150 Tillægsplade 50x150 cm F-SNT3-150 3.142 3.928

Ø140 Tillægsplade 50x140 cm F-SNT3-140 3.006 3.758

Ø130 Tillægsplade 50x130 cm F-SNT3-130 2.838 3.547

Ø120 Tillægsplade 50x120 cm F-SNT3-120 2.618 3.273

PRISLISTE
SYDNEY rundt spisebord (med udtræk) 

—
Udtrækssystemet er 
skjult bag en liste når 

bordet ikke er udtrukket.

Vælg farve på ben detaljen
Se mere på side 9.
—
Sort stål
Vintage kobber look
Messing

Bemærk venligst
Sydney bordene med 
udtræk, laves ikke i 

størrelser mindre end 
Ø120 cm, eller større 

end Ø180 cm.
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

This colour is 
unfortunately 

not possible on 
these products!

ASK C6 / EG C6
Hvid olieret

—

ASK C13 / EG C13
Lys grå olieret

—

ASK C20 / EG C20
Grå brun olieret

—

ASK C4 / EG C4
Natur olieret

—

ASK C12 / EG C12
Antik brun olieret

—

ASK C16
Varm hvid olieret

—

ASK C3 / EG C3
Lakeret

—

ASK C11 / EG C11
Mørk grå olieret

—

ASK C15 / EG C15
Mokka brun olieret

—

 ASK C8 / EG C8
 Sæbebehandlet

 —

 ASK C14 / EG C14
 Sort olieret

 —

ASK C44 / EG C44
Sort mat lakeret

—

Vi behandler dette træ med 
vores “Sæbe til træ”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Natur”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Sort”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Antik brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Varm hvid”.

C16 laves kun i ask.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Grå brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Lys grå”.

Vi farver dette træ med 
sort bejdse, og behandler 

overfl aden med vores “Træolie 
med voks”.

C14 er kun til ben og 
opbevaringsmøbler!

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Mokka brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Hvid”.

Vi farver dette træ med sort 
bejdse, og behandler 

overfl aden med en mat lak.

C44 er kun til plader og 
laves kun upatineret.

Vi behandler dette træ med lak.

C3 laves kun upatineret.

For information omkring vedligeholdelse, henviser vi til vores hjemmeside:
WWW.KRISTENSEN.COM

Vi tilbyder også vores egne reparationsolier til vores produkter
- kontakt os hvis der ønskes en prisliste.

TRÆFARVER
—

Oversigten er kun vejledende!
Træstrukturen og træfarven varierer noget 
fra ask og eg.

Vi anbefaler at der bruges træprøverne og 
udstillingsmøblerne til at danne et mere 
præcist helhedsindtryk.
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

2
Buet kant

4
Ret kant

1
Harlekin skrå kant

3
Pisa rundet kant

KANTPROFILER
—

SC
Soft Cracks

Allerede eksisterende 
sprækker og revner forstørres 

så overfl aden får et mere 
ekspressivt udseende.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

C
Børstet rustfrit stål

Børstet rustfrit stål har en 
elegant fremtoning, med en 

ensartet fi nish, skabt i hånden.

Mod pristillæg!

AP
Antik patinering

De øverste baner af blødt træ 
fj ernes så overfl aden fremstår 
rustik, som om træet er blevet 
naturligt slidt igennem fl ere år.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

B
Sortmalet stål

Sortmalet stål har et grafi sk, 
enkelt udseende, som passer 

fi nt ind i de fl este hjem.

A
Industri stål

Industrielt stål har et råt og mat 
udseende, med forskellige 

farvenuancer - opstået under 
fremstilling.

UP
Uden patinering 

Træet planeres og pudses  
for at opnå en fi n og glat 

overfl ade.

Med få og mindre knaster.

Opbevaringsmøbler laves 
kun med denne fi nish!

FK
Fyldte knaster

Knasterne fyldes og træet 
planeres og pudses  for at 

opnå en fi n og glat overfl ade.

Laves kun på EG!

RL
Raw Look

For at opnå denne fi nish, 
udføres en række indgreb der 
syner af fysisk slid på møblet. 

Dette giver møblet et patineret 
udtryk.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

TRÆFINISH
—

STÅLFARVER & FINISH
—

Messing
Bendetalje i børstet 

messing.

Messing vil få naturlig 
patina over tid. Brug ikke 
vand eller andre væsker 
når materialet rengøres 
– brug kun en tør klud!

Sortmalet stål
Bendetalje udført i 
glat matsort stål.

Vintage kobber
Bendetalje med rustik “nubret” 

Vintage kobber look.

METAL FARVER & FINISH
Kun til SYDNEY (bolte/bøsninger er altid messing)

—
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

Vi kan med glæde berette at vi fra 2021 har opnået den certifi cering der mulig-
gør at vi kan tilbyde FSC®-mærkede produkter. FSC® står for ”Forest Stewardship 
Council” og er en international non-profi t organisation dedikeret til at støtte og 
beskytte ansvarlig skovdrift.. FSC® certifi cerede skove i hele verden, forpligter sig 
til at overholde de højeste krav til både miljømæssige - og sociale standarder.

Ved at underskrive denne kontrakt, har vi forpligtet os selv til at leve op til højere 
krav til både det sociale miljæ på fabrikken samt en mere bæredygtig produktion.  
Vi er stolte af at støtte FSC® og deres arbejde med at holde hånden over skovar-
bejderne og skov-bruget som industri, samt at kæmpe imod illegal træfældning 
- og handel med træ.

FSC® certifi katet er et af fl ere initiativer i vore bestræbelser på at opnå en mere 
bæredygtig produktion. Omstillingen sker ikke over natten, men vi er trådt ud på 
den sti der defi nerer de første spæde skridt på vores rejse imod de sociale og 
miljømæssige standarder som vi ønsker at leve op til i fremtiden.

FSC® CERTIFICATE
En forpligtelse for en bedre fremtid

—

PÅ VORES WEBSIDE KAN DU FINDE 
MERE  FSC® RELATERET INFORMATION
—
www.kristensen.dk
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Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler. All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             

PARIS & SYDNEY
—

Pris: LAZY SUSAN, pladetykkelse 2 cm

beskrivelse vare nr.
mål (cm)

pris (DKK)
Ø H

Lazy Susan drejeplade i ASK

F-LAZY-80 80 4 3.444

Lazy Susan drejeplade i ASK

F-LAZY-60 60 4 3.018

Lazy Susan drejeplade i EG

F-LAZY-80 80 4 4.643

Lazy Susan drejeplade i EG

F-LAZY-60 60 4 3.908

4
Ret kant

Kant profil til 
LAZY SUSAN
—

Pladen kan dejes rundt.
Produktet er velegent til alle vores runde spiseborde.

PRISLISTE
Lazy Susan – drejeskive 

—
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PARIS & SYDNEY
—

Ask er standard. Eg = + 25%.
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

BORDE I SPECIALMÅL
Vi tilbyder gerne alle vore borde i specialmål efter kundens eget ønske. Dette kræver dog en særlig håndtering
af produktet igennem hele produktionen, lige fra nye tegninger og maskinindstillinger til indpakning. Vi er
derfor nødsaget til at tillægge prisen en procentsats på disse specialbestillinger. Dette uanset om produktet
bliver større eller mindre end standard. Hvis du f.eks. ønsker møblet i en mindre størrelse, tillægges prisen
15% på den nærmeste standardstørrelse.

Kontakt os gerne for mere information!

ADRESSE:
Kristensen & Kristensen A/S
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg N
DK - Denmark

TELEFON:
+45 75470303

FAX:
+45 75470304

HJEMMESIDE: 
www.kristensen.com

MAIL:
kristensen@kristensen.dk

ORDRE MAIL:
order@kristensen.dk

REKLAMATION:
claim@kristensen.dk

Hovedkontor, Denmark

KONTAKT
—


