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Postadres en Bezoekadres:
Goodspeed 
Hurksestraat 26-C 
5652 AL Eindhoven

Contactgegevens:
Tel: 0031 (0)6 28 76 43 01 
E-mail: info@goodspeedsteelshop.nl 
Website: www.goodspeedsteelshop.nl

Bedrijfsgegevens:
KvK: 59207191 
Bank: IBAN NL31ABNA 0800077245 
BIC: ABNANL2A 
BTW nr. NL200807651

GOODSPEED STEELSHOP
De Goodspeed Steelshop is in het leven geroepen door de broers Rick en Chris Lampe. Zij hebben een sterke  
wil om hard te werken, mooie dingen te maken en een flinke drive om te ondernemen. Zij maken reeds drie 
jaar tafelonderstellen en verzorgen maatwerk in metaal voor verschillende opdrachtgevers.

U kunt bij ons terrecht voor een tafelonderstel uit ons assortiment of meerdere in een grote oplagen. Heeft 
u een eigen ontwerp of wilt u iets speciaals laten maken, dan denken wij met u mee. wij kunnen uw idee 
tastbaar maken. Wij hebben alles onder een dak, van schets tot 3D-tekening en van werktekeing tot eind-
product. Ook het transport en plaatsen kunnen wij voor u uit handen nemen. 

TAFELONDERSTELLEN ASSORTIMENT
De Brochure is bedoeld voor al onze zakelijke klanten. Hierin vind u onze standaard modellen tafelonder-
stellen en de bijbehorende prijzen. Voor afwijkende maten en/of maatwerk projecten zijn wij te bereiken via 
onderstaande contactgegevens.

Naast het standaard assortiment hebben wij nu ook nieuwe modellen. Deze onderstellen staan onder een 
hoek van 15º voorover. Deze modellen worden weergegeven vanaf pagina 24. De hoek kan ook schuiner of 
minder schuin worden geproduceerd. Vraag naar de mogelijkheden.

STAAL MAATWERK
Naast alle tafelonderstellen in deze brochure kunnen wij u ook voorzien van andere interieur objecten van 
staal. Denk hierbij een complete inrichting of een bepaald object, zoals een stalen kast. Ook voor bewer-
kingen waaronder lasersnijden en/of kanten kunnen wij voor u verzorgen. Ons team kan voor u uw schets 
omzetten naar een werkbaar bestand voor de CNC-machines die deze producten voor u maken.
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AFWERKINGEN
Poedercoaten kan in vershcillende RAL-kleuren. Maar ook in de verschillende structuren en tinten. Hierbij 
kunt u denken aan een fijne of een grove structuur en een matte, zijdeglans of hoogglans afwerking.

Rondom aflassen hoeft niet altijd. Het kan zijn dat u het mooier vind om de kokers koud op elkaar te laten 
aansluiten en deze alleen in de hoeken af te lassen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld kiezen als het product 
een blanke coating krijgt, zoals op de afbeelding rechtsonder op deze pagina. Wanneer het product in kleur 
wordt gecoat kunt u ervoor kiezen om rondom te lassen en eventueel terug te slijpen. 

Voor het terugslijpen en schuren kunt u bijvoorbeeld kiezen wanneer een frame gepoedercoat wordt. Dit 
geeft het product een strake uitstraling. Dit hoeft natuurlijk niet. U kunt er ook voor kiezen om de lasnaad 
zichtbaar te houden.

MATERIAALKEUZE
Wij werken standaard met de materialen Zwartstaal en Roestvaststaal. Zwartstaal wordt gebruikt wanneer 
u op zoek bent naar de industieele look of wanneer het materiaal een kleurcoating krijgt. Roestvast staal is 
beterbestendig tegen de weersinvloeden en kan het product een luxere uitstraling geven. Mocht u een ander 
materiaalsoort willen gebruiken kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.
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001 X-LEG
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  Kokermogelijkheden:  8x8/10x10 cm (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip
      Breedte: 80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip

  

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

001 X-LEG



6

002 U-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 8x4 | 10x4 cm (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip      
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming) 

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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002 U-LEG
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003 H-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 6x6 | 12x12 cm
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip      
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden
  Prijzen op aanvraag
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003 H-LEG
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004 N-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 6x6 | 12x12 cm
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip      
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip 
 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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004 N-LEG



12

005 Trapeze-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 6x6 | 12x12 cm
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip      
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

005 Trapeze-LEG
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006 Trapeze-2-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 6x6 | 12x12 cm
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip      
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming) 

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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006 Trapeze-2-LEG
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007 EDGE-O-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x4 cm (*)
    Optioneel: 8x8 | 10x10 cm (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)   
    Breedte:  80 | 90 | 100 | 110 cm buitenmaat koker (*)
 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

007 EDGE-O-LEG
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008 3D-X-LEG



19

  Kokermogelijkheden:  Standaard: 6x6 cm (*)
    Optioneel: 8x8 (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)   
    Breedte:  90 | 100 | 120 cm buitenmaat strip (*)

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming) 

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

008 3D-X-LEG
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009 U-RVS-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 8x4 | 10x4 cm (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)   
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip (*)

  Afwerking:   Er zijn voor RVS enekele afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het polijsten of  
    borstelen van het metaal. Lasnaden worden standaard gebijtst. 

  Opties        
  o Vilt (vloerbescherming)       
  o Lasnaden vlak slijpen, satineren en/of beitsen 
    

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

009 U-RVS-LEG



22

010 EDGE-O-RVS-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 | 10x10 cm (*)
    Optioneel: 8x4 | 10x4 cm (*)
  Maten:   Hoogte:  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)   
    Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip (*)

  Afwerking:   Er zijn voor RVS enekele afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het polijsten of  
    borstelen van het metaal. Lasnaden worden standaard gebijtst. 

  Opties        
  o Vilt (vloerbescherming)      
  o Lasnaden vlak slijpen, satineren en of beitsen 
    

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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010 EDGE-O-RVS-LEG
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011 15º X-LEG



25

  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 cm (*)
   Maten:   Hoogte: 69/70/71/72/73/74 cm tot bovenkant strip (*)
      Breedte: 80/90/100 cm buitenmaat strip (*)
 

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

011 15º X-LEG
  NIEUW IN HET ASSORTIMENT ! !
  Deze onderstellen staan onder een hoek van 15 graden voorover. De Hoekverbinding bestaat uit een           
  dubbele verstek hoek. Dit is een unieke methode van verbinden in termen van metaal. 
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012 15º U-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 10x4 cm | 8x4 cm (*)
   Maten:   Hoogte:   69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)
      Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip (*)

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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012 15º U-LEG
  
  NIEUW IN HET ASSORTIMENT ! !
  Deze onderstellen staan onder een hoek van 15 graden voorover. De Hoekverbinding bestaan uit een dub-     
  bele verstek hoek. Dit is een unieke methode van verbinden in termen van metaal. 
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013 15º H-LEG
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  Kokermogelijkheden:  Standaard: 8x8 cm (*)
   Maten:   Hoogte:   69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 cm tot bovenkant strip (*)
      Breedte:  80 | 90 | 100 cm buitenmaat strip (*)

  Afwerking:   Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bijvoorbeeld het vlak slijpen van  
    de lasnaden en het coaten in de gewenste RAL-kleur. 
        
  o Poedercoat Zwart RAL-9005   
  o Poedercoat Wit RAL-9010   
  o Poedercoat Blank 
  o  Poedercoat speciaal voor buiten 
  o Natlakken in speciefieke RAL-kleur
  o Lasnaden vlak slijpen/schuren 
  o Vilt (vloerbescherming)  

 
  * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een universele lasergesneden bevestigingsplaat. Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van het bevestigen van vilt of antislip. (hoogtematen zijn exclusief vilt/antislip)
  *** Vraag naar de mogelijkheden

  Prijzen op aanvraag
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013 15º H-LEG
  
NIEUW IN HET ASSORTIMENT ! !
  Deze onderstellen staan onder een hoek van 15 graden voorover. De Hoekverbinding bestaan uit een dub-     
  bele verstek hoek. Dit is een unieke methode van verbinden in termen van metaal. 
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MAATVOERINGEN
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  Algemeen
  Breedtemaat Hier wordt de maat van de bevestingsstrip aangegeven. Deze is altijd breder dan de   
 poot zelf. Zie voorbeeld hiernaast. 
  Hoogtemaat Deze is gemeten tot bovenzijde strip. (onderkant blad)

  Bevestigingsplaat (Schetsplaat)
  Slopgaten Deze sleuven zijn 0,8 cm breed en 2 cm lang en dienen 
  Varianten 70, 80 of 90 centimeter breed (buitenmaat)

  K0kers  
  Wanddikte 2 milimeter
  Varianten Voor de onderstellen wordt voornamelijk 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 8x4, 10x4 centimeter   
 gebruikt. Andere maten zijn in overleg ook mogelijk.

  Tafelbladen
  Onderstel Voor een blad van 100cm breed, adviseren wij u een poot van 90cm breed. Let op, als   
 uw tafel optisch is opgedikt, of de poot van uw keuze past onder uw tafel.

info@goodspeedsteelshop.nl | 0031(0)6 28 76 43 01 | www.goodspeedsteelshop.nl

MAATVOERINGEN
Hieronder vind u een uitleg aangaande de maatvoeringen die wij hanteren. Al onze producten worden hand-
gemaakt in Nederland. Er kan dus altijd een minimale afwijking zijn op de aangegeven maten. Wij houden 
dit constant in de gaten, om dit zo beperkt mogelijk te houden.
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Toelichting 
  
  Afwerking
  - De tafelpoten zijn standaard onbehandeld staal, de kans op roestvorming is dan hoog. Daarom adviseren wij een afwer- 
 king met poedercoat. Verschillende RAL-kleuren zijn mogelijk. Tevens kan gekozen worden voor een blanke poedercoat. 
  - Voor de afwerking beiden wij uitsluitend poedercoaten aan. Dit biedt namelijk de beste bescherming tegen   
 roest. Bij een afwerking met blanke lak blijft namelijk de kans op roestvorming of verwering aanwezig onder de lak. Als  
 alternatief bieden wij de mogelijkheid voor blanke poedercoat. Vanwege een betere en langere bescherming tegen roest.
  - Voor buiten volstaat een enkele laag poedercoaten niet. Voor buitengebruik adviseren wij een speciale behandeling. 

  Bevestiging
  -  De bevestingsplaten worden lasergesneden en zijn voorzien van slopgaten. Deze gaten zorgen ervoor dat het blad nog  
 wat kan werken.
  - Een bevestigingsplaat is altijd 10cm breed, tenzij anders aangegeven.
  -  Bevestingsmaterialen zijn ook leverbaar.

  Prijzen
  - Stafelprijzen zijn mogelijk. 
  - Door het fluctueren van de staalprijzen, herzien wij onze aanbiedingen ieder kwartaal. De mogelijkheid bestaat daarom  
 dat prijzen dalen of stijgen. 

  Transport 
  - Leveren op locatie is ook mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

  Overige
  -  Afwijkende maten zijn ook mogelijk.
  - Alle tafelpoten worden in Nederland met de hand vervaardigd.

  Voorwaarden
  - Op onze producten, diensten en andere samenwerkingen geld altijd het Nederlands recht.
  - Onze voorwaarden kunt u teruglezen op https://goodspeedsteelshop.nl/algemene-voorwaarden/ 

  Copyright
  -  Alle afbeeldingen in deze Brochure zijn en blijven eigendom van Goodspeed
 

 * Voor afwijkende maten, informeer naar de mogelijkheden.
  ** Poten worden altijd geleverd met een mooi afgewerkte topplaat(bevestigingsplaat). Tevens zijn ze voorzien van strip aan  
 de onderzijde, ten behoeve van vilt bevestiging of antislip.
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Contactgegevens 
  

Bezoekadres:
Hurksestraat 26c
5652 AL, The Netherlands

Contactpersoon:
Chris Lampe | +31 (0)6 28 76 43 01

E-mail:
info@goodspeedsteelshop.nl 

Sales:
Rick Lampe | +31 (0)6 28 23 96 07  
  

Openingstijden 
  

Maandag   09:00 – 17:30
Dinsdag  09:00 – 17:30
Woensdag  09:00 – 17:30
Donderdag    09:00 – 17:30
Vrijdag   09:00 – 17:30
Zaterdag   Op afspraak
Zondag  Gesloten
Afspraken en/of leveren altijd in overleg op afwijkende tijden zijn in over-

leg altijd mogelijk.

  


