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Square metal
De Square tafel combineert design, elegantie en functionaliteit. 

Het strakke lijnenspel draagt bij tot de specifi eke uitstraling van 

deze tafel.

Afmetingen

Square tafel

Square salontafel

(*) Niet mogelijk bij tafelblad in spaanplaat, dikte 20 mm (*) of volkunststof (*).

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: lichtgewicht spaanplaat.

- Metaal

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfi ches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - 4 metalen vierkante poten 70 x 70 mm.

 - Fixatie van poot aan tafelblad d.m.v. een metalen versterking met ingenieuze verborgen, centrale bevestiging.

 - De metalen onderdelen worden afgewerkt met een epoxy-coating (RAL 9006).

 - De poten worden voorzien van kunststof vloerbeschermers.

 - Door het ontbreken van zijdelingse regels aan de onderzijde van het blad is een vrije hoogte verzekerd           

van 72 cm.

 - Rolstoeltoegankelijk.

 - Het blad is vervaardigd uit een massieve gestratifi eerde lichtgewicht spaanplaat, dikte 38 mm. De lichtgewicht 

spaanplaat is tot 30% lichter dan een standaard spaanplaat en heeft een densiteit van 450 kg/m3.

 - Het blad wordt boven- en onderaan afgewerkt met een HPL laag. 

 - De randen worden afgewerkt in overeenstemming met de gekozen uitvoering van het bovenblad (met een PVC laag 

of met een fi neerlaag beschermd door een vernislaag).

Onderstel

Tafelblad

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

Opties

 - Geïntegreerde hulpwielen aan één tafelzijde.

 - Tafelblad in spaanplaat (dikte: 20mm).

 - Tafelblad in volkunststof (dikte: 12 mm).

 - Specifi eke afmetingen mogelijk op aanvraag.

Verborgen centrale bevestiging van poot aan tafelblad. 


