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 klaptafel I U-TABLE 

 
FRAME 
•Stalen buis 30 x 30 x 1.2 mm 
•Lak: epoxy zwart gelakt of hamerslag grijs 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
•Tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen zonder 
gereedschap en beschikt over een 
zelfblokkerend plooisysteem. 
•De poten van de dichtgeklapte tafel worden bij elkaar gehouden met behulp van clips om te 
vermijden dat de poten openklappen bij het transport. 
•2 u-vormige poten, voorzien van slijtvaste insteekdoppen 
•4 stapeldoppen die functioneren als bescherming bij het stapelen. 
•Zeer stabiel en maximale beenruimte. De tafels zijn voorzien van verstevigingsbaren. 
•Onderstellen en bladen zijn apart verkrijgbaar. 

AFMETINGEN 

.120 x 80cm 

.160 x 80cm  

.180 x 80cm 

.Ø120cm 

.Ø150cm 
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TAFELBLAD 
 
Melamine 18mm 
•Gemelamineerde fijnspaanplaat met tweezijdige dekoratieve kunststofbekleding op basis van 
melaminehars 
•Densiteit: 650 kg/m3 
•Kleur: beuk, licht grijs of antraciet 
•Rand: PVC 2mm 
 
Stratifié 24mm (HPL) 
•Fijnspaanplaat van 22 mm met aan beide zijde een plaat van +/- 1mm 
•Bovenplaat uit HPL (high pressure laminate) verkrijgbaar in 41 kleuren 
•Tegenplaat onderaan: HPL (high pressure laminate) wit (tegenbalancering) 
•Densiteit: 630 kg/m3. 
•Rand: PVC 2mm 
 

  

Technische beschrijving  
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Betonplex 18 mm Finse berk (WPC) 
•Constructieve plaat opgebouwd uit Finse berk, de lagen zijn watervast verlijmd 
•Beide zijden zijn voorzien van een 120 g/m2 fenolfilm 
•2 lagen van watervaste vernis 
•Kleur: donker bruin 
•Rand: gebroken rand 
 
 
 
 

TRANSPORTKAR RECHTHOEKIGE KLAPTAFELS 
•Functionele transportkar voor 12 klaptafels 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels 
•De kar is verstelbaar voor tafels van 120 & 180 x 80 cm 
•Lakafwerking: hamerslag antiek 
•De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•Hoogte: 120 cm 
•Lengte: 120-180 cm 
•Breedte: 70 cm 
 

TRANSPORTKAR RONDE KLAPTAFELS 
•Functionele transportkar voor 8 klaptafels 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels 
•De kar is verstelbaar voor tafels van Ø 150 tot 183 cm 
•Lakafwerking: hamerslag antiek 
•De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•Hoogte: 190 cm 
•Lengte: 197 cm 
•Breedte: 75 cm 
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