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Statafel I FAVOURITE HIGH 
 
FRAME 
•Stalen buis Ø 32 x 1.5 mm 
•Ook verkrijgbaar met tussenbuis voor extra stevigheid 
 

KLEUR & AFMETINGEN 

 

.Sevelitblad diameter 85cm x 113cm hoogte, onderstel hamerslag grijs gelakt,  

totaalgewicht 14kg 

.Werzalitblad diameter 80cm x 113cm hoogte, onderstel hamerslag grijs gelakt,  

totaalgewicht 14kg 

.Melamineblad diameter 80cm x 113cm hoogte, onderstel hamerslag grijs gelakt,  

totaalgewicht 14kg 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
•Tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen zonder gereedschap en beschikt over een 
zelfblokkerend plooisysteem. 
•De poten zijn voorzien van slijtvaste oversteekdoppen 
•De tafels kunnen in dicht geklapte stand rechtop blijven staan. 
•Onderstellen en bladen zijn apart verkrijgbaar. 
•Tafel is ook verkrijgbaar met parasolgat 
 

TAFELBLAD 
Sevelit 
•Watervast verlijmde spaanplaat met tweezijdige dekoratieve kunststofbekleding op basis van 
melaminehars. 
•Dikte: 16 mm 
•Hittebestendig, UV-bestendig, kras- & vlekkenvrij, sigaret bestendig. 
•Rand: aangegoten polypropyleen voor een optimale bescherming, dikte 32 mm 
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Party Tables I FAVOURITE HIGH 
 
Werzalit 
•Werzalit, dikte 16mm met doorlopende rand, dikte 26mm 
•Makkelijk te reinigen dankzij glad gelakt oppervlak 
•Kleur: naar keuze 
•Duurzaam, bestand tegen druk, krasvrij, onderhoudsvriendelijk, weer- en hittebestendig & sigaret 
Bestendig 
 
T-Line 
•Gemelamineerde fijnspaanplaat met tweezijdige dekoratieve kunststofbekleding op basis van 
melaminehars 
•Dikte: 22 mm 
•Rand: ABS stootrand 3mm 
•Enkel geschikt voor binnengebruik! 
 

TRANSPORTKAR (6 statafels) 
•Functionele transportkar voor 6 statafels Favourite High 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels 
•Lakafwerking: hamerslag grijs 
•De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 100mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•Hoogte: 164 cm 
•Lengte: 74 cm 
•Breedte: 94 cm 
 

TRANSPORTKAR (12 statafels) 
•Functionele transportkar voor 12 statafels Favourite High 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van 
de tafels 
•Lakafwerking: hamerslag grijs 
•De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 
125mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•Hoogte: 164 cm 
•Lengte: 128 cm 
•Breedte: 94 cm 
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TOEBEHOREN 
 

.tafelhoes in stretchstof 

 

.set van één overtrek voor de volledige tafel en één kleinere overtrek die enkel over het tafelblad 

past 

.op deze manier kan enkel de kleine overtrek apart gewassen worden na gebruik en kan de grote 

behouden worden 

.samenstelling: 90% polyester; 10% elastan, gewicht 220 gr/m² 

.voordeel: mag niet gestreken worden. Gewoon wassen en laten drogen 

.geschikt voor een blad met diameter 70cm-80cm-85cm of 80x80cm 

.mogelijke kleuren zijn zwart, wit, ecru, antraciet of rood. Andere kleuren op aanvraag 

 

 
 

   
 

 

Deze hoezen passen op onderstaande modellen: 
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