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Technische beschrijving 
klaptafel I OCEAN 
 
FRAME 
•stalen buis Ø 25 x 1,5 mm 
•lak: epoxy zwart 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
•tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen 
zonder gereedschap en beschikt over een 
zelfblokkerend plooisysteem. 
•het onderstel is doorheen het blad bevestigd met bouten van Ø 25mm. 
•de tafel is standaard uitgerust met stapellijsten. 
•zeer stabiel & uiterst stevig 
 

AFMETINGEN 

blad Hoogte Gewicht 

.122cm x 76cm 76cm 16,9 kg 

.153cm x 76cm 76cm 18,2 kg 

.183cm x 76cm 76cm 21,9 kg 

.220cm x 76cm 76cm 24,5 kg 
   
.Ø 122cm 76cm 18,4 kg 
.Ø 152cm 76cm 27,9 kg 
.Ø 168cm 76cm 34,1 kg 
.Ø 183cm 76cm 37,2 kg 
½ Ø 140 x 76cm 76cm 12,3 kg 
½ Ø 152 x 76cm 76cm 16,3 kg 
   
.140 x 140cm 76cm 28,2 kg 
.153 x 153cm 76cm 35,2 kg 

 

•TAFELBLAD 
•watervaste multiplex bestaande uit 13 lagen fineerhout 
•dikte: 18 mm 
•watervaste phenol-vernis aan beide zijden 
•Rand: T-vormige aluminium rand, dikte 1.5 mm of PVC rand, dikte 2 mm 
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folding tables I OCEAN 

 
TRANSPORTKAR RECHTHOEKIGE KLAPTAFELS 
76 x 122 cm & 76 x 183 cm & OCEAN HALF MOON 
 
•functionele transportkar voor 18-25 klaptafels Ocean 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels 
•de kar is verstelbaar voor tafels van 122 & 183 x 76 cm 
•lakafwerking: hamerslag grijs 
•de kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•hoogte: 120 cm 
•lengte: 120-183 cm 
•breedte: 70 cm 
 

TRANSPORTKAR KLAPTAFELS 
Diameter 120 cm – 122 cm 
 
•functionele transportkar voor 8 ronde klaptafels 
•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: 98 cm 
•lengte: 125 cm 
•breedte: 78 cm 
 

TRANSPORTKAR KLAPTAFELS 
Diameter 152 cm – 183 cm & OCEAN SQUARE 
 
•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 grijs 
•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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folding tables I OCEAN 

 
TRANSPORTKAR RECHTHOEKIGE KLAPTAFELS 
76 x 220 cm 
 
•functionele transportkar voor 20-24 klaptafels Ocean 
•3 functies: transporteren, beschermen en opbergen 
•lakafwerking: hamerslag grijs 
•de kar is uitgerust met opgevulkaniseerde polyurethaan wielen van dia 125mm 
•2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen 
•hoogte: 170 cm 
•lengte: 227 cm 
•breedte: 90 cm 
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