


Een mooie RVS tafel, passend bij uw interieur, is 
een prachtig visitekaartje. Een sieraad voor uw 
woning. Tegelijkertijd is het een dubbele belofte; 
een uitspraak over gezelligheid en uzelf. HTI heeft 

een unieke collectie samengesteld. 
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HUIS & TUIN INTERIEUR

Huis & tuin interieur is een kleinschalig bedrijf gelegen in Ede. Wij 
maken tafels in eigen beheer voor binnen en buiten van roestvast staal 
(RVS). Deze handgemaakte tafels worden vervaardigd door onze eigen 
vakmensen. Stuk voor stuk specialisten met een passie voor het vak. 
Tot op de millimeter precies en volledig conform uw wensen maken wij 
uw meubel. Onze ontwerper luistert naar uw wens en wij voeren hem uit.
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MEXICO#LED
Iedereen weet hoe belangrijk licht is. Het 
maakt ons ‘s morgens wakker, het verlicht 
onze werkplek, het zorgt voor een veilige 
thuiskomst en het brengt sfeer. HTI speelt 
hier op in door de vernieuwde LED-verlichte 
tafel. De tafel is voorzien van RGB-verlichting 
waardoor u uw tafel op 1 van de 364 kleuren 
kan instellen. 
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SPANJE



SPANJE#LED
Leverbaar op netspanning of accu
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 PERU

14 15

HOLLAND



CHILI
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HOUT

GRANIET

Essen Eiken Kersen TeakNoten Beuken Wenge

Massieve tafelbladen vanaf 2 cm tot wel 10 cm dik.
Fineer in bijna alle diktes mogelijk.
Vraag naar de mogelijkheden.

Nero Impala Angola

Optie 1:
Geïntegreerde zwenkwielen.

Optie 2:
Geremde zwenkwielen.

WIELEN

1 2
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GLAS

Wit Zwart Gebroken

Een greep uit ons programma. 
Vele andere structuren en 
afwerkingen mogelijk, zoals: 
gezoet, gepolijst, hamerslag 
en leather. Vraag naar de 

mogelijkheden.

TAFELBLADEN:

COMPOSIET

Pink Red Blue

Een greep uit ons programma. 
Vele andere structuren, 
kleuren en afwerkingen vraag 

naar de mogelijkheden.
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Een greep uit ons programma. 
Vele andere structuren, 
kleuren en afwerkingen vraag 
naar de mogelijkheden.



Contactgegevens:

Adres:
Huis & Tuin Interieur

Javalaan 85a
6712 AS Ede

Telefoonnummer:
T (+31) 318 653 132

T (+31) 6 29 310 824
F (+31) 318 611 649

Mail:
info@hti-ede.nl



WWW.HTI-EDE.NL

Inspirerend en adviserend


