
Executive

Deze tafel heeft een rechte rand en is afgewerkt met 
bijpassend ABS-kantenband. 

Verder zijn de hoeken recht. Hierdoor krijgt het een strakke 
uitstraling.

Beschikbaar in:
• vierkant, 
• rechthoek, 
• rond, 
• half- en kwartrond
• statafel

Standaard kenmerken

Aluminium inklapbaar of uitneembaar onderstel *1
Door één persoon te bedienen ontgrendelingssysteem.
Vlak stapelbaar

60 mm dik blad met HPL toplaag

Optionele extra’s (maatwerk)

Afwijkende poothoogte
Afwijkende kleur poot
Afwijkende kleur schoor

Afwijkende kleur toplaag

rechthoek vierkant

rond halfrond Kwartrond statafel

Justeerdoppen
Viltdoppen

Snel op te zetten door één 
persoon. 

Ruimtebesparend door volledig 
vlak stapelbaar ontwerp.

Minder wasgoed. En dat is goed. 

Lange levensduur door krasvaste
toplaag

Inklapbaar en licht van gewicht.



L                               8

Lengte x breedte

Finishes / kleuren blad
Kleurcollectie 1

Executive

Maten

Rechthoekig / vierkant 

met inklapbaar onderstel                                                                                                     met uitneembare poot*1

Rond                            Half rond                    Kwart rond                                       Statafel rond 

95 100 120 130 140 150 160 165 180 185 200 210

50 ● ● ●
60 ● ● ● ● ● ● ● ●
70 ● ● ● ● ● ●
75 ● ● ●
80 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
95 ●
100 ● ●

75cm

Hoogte

60 70 75 80 90

60 ● ● ● ●
70 ● ● ●
75 ●
80 ●

diameter
Aantal 

personen

70 2

90 3

100 4

120 5

140 6

150 6-7

160 7-8

lengte breedte

120 60

140 70

150 75

160 80

180 90

lengte breedte

70 70

75 75

80 80

110cm

diameter
Aantal 
poten

70 3

80 4

*1 Kleinere tafels hebben een 
uitneembaar onderstel in plaats van 
een inklapbaar onderstel.

Kleurcollectie 2

M = L – (2 x 8) cm
M = Ruimte tussen 
tafelpoten =
lengte blad -/- 16 cm 
let op: i.v.m. stoelbreedte

8                       M                               8

L = lengte blad

Bij ronde tafels is kleurcollectie 1 slechts leverbaar tot een diameter van maximaal 120 cm.

Bij ronde tafels is kleurcollectie 1 slechts leverbaar 
tot een diameter van maximaal 120 cm.



Voorbeelden configuraties

Executive
v

De tafels zijn verkrijgbaar in een rechthoekige, vierkante, ronde, half- en kwart ronde uitvoering. Dit maakt een 
verscheidenheid aan configuraties voor de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk. Zo kunnen zowel 
afzonderlijke tafeleilanden als vast met elkaar verbonden configuraties met tafels van dezelfde of verschillende 
vormen eenvoudig van elkaar losgekoppeld en opnieuw gecombineerd worden. 

v



Opties (of: Optionele extra’s)

Accessoires

Trolley (voor 20 rechthoekige tafels)

Frontpaneel 

justeerdoppen antislip vilt 

Maatwerk
Op verzoek kunnen de tafels in afwijkende toplagen, kleur poten, of 
hoogte worden geleverd. Prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Executive

35 cm of tot aan de vloer.

Met een hoger onderstel (bijv. 90 
cm) ook te gebruiken als buffettafel. 
Hier zijn ook zijpanelen mogelijk. 

Trolley (voor 8 ronde tafels)


