Programma TAFELS - algemeen
Overzicht tafelpoten:
Directoire 7 cm
basis 7x7 cm

Directoire 6 cm
voor Jules, en TE kleiner dan 100 cm
basis 6x6 cm

basis 9x9 cm

Vendome
basis 9x9 cm

Hendrik 7 cm
basis 7x7 cm

Hendrik 8 cm
basis 8x8 cm

Profielen mogelijk voor de bladrand:

papegaaibek (bladdikte 22 mm)

korte papegaaibek (22 mm)

afgerond (alle bladdiktes)

spits (bladdikte 22 mm)

platte band (bladdikte 22 mm)

recht (alle bladdiktes)

Clio

Programma TAFEL TE
Tafel TE - bladdikte 22 mm, poten en profiel van de bladrand naar keuze, bladoversteek is 4 cm.
Indien niet gespecifieerd wordt de TE standaard gemaakt met bladrand papegaaibek
en met poot Directoire 7 cm.
Andere mogelijke poten (7 x 7 of 8 x 8) zie pagina 27
Andere mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27

120 x 80/90 x 77 H
130 x 80/90 x 77 H
140 x 80/90 x 77 H
150 x 80/90 x 77 H
160 x 80/90 x 77 H
170 x 80/90 x 77 H
180 x 80/90/100 x 77 H
190 x 80/90/100 x 77 H
200 x 80/90/100 x 77 H
210 x 100 x 77 H
220 x 100 x 77 H
230 x 100 x 77 H
240 x 100 x 77 H
Hoogte onder dwarsregel:

Ruimte onder de dwarsregel (voor bijv. armstoelen) is 66,5 cm.
Bij niet verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm (kleinere dwarsregel).
Bij verlengbare tafels moet de dwarsregel blijven voor stabiliteit en om het systeem te verbergen.

Verlengsystemen:

- 1 of 2 aansteekbare verlengstukken van 60 cm (alle maten)
- 1 inlegbaar verlengstuk van 60 cm, wegschuivend blad (alle maten)
- 1 tuimelblad van 50 cm op de kop, wegschuivend blad (alle maten)
- 2 tuimelbladen van 50 cm in het midden (vanaf 180 cm lang)
- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden (vanaf 150 cm lang)
Bij de tafel TE hebben alle aansteek- en inlegverlengstukken een contreprofiel.

Twee kleuren:

- Onderstel en blad apart gekleurd voor een vaste tafel:
- Onderstel en blad apart gekleurd voor een verlengbare tafel:
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Programma RECHTHOEKIGE TAFELS

LIVINGSTONE
met poot met infrezing, en op 45°

met bladrand:

bladdikte 22 mm

bladoversteek is 6 cm

200 x 100 x 77 H
220 x 100 x 77 H

Hoogte onder dwarsregel is 66,5 cm. Bij niet-verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm.
Dan wordt de regel ook niet ingefreesd.
Mogelijke verlengsystemen:
- 1 of 2 aansteekbare verlengstukken van 60 cm, geen contreprofiel
de aansteekbladen hebben hoeken die passen op de 45° hoeken van het blad
- 2 tuimelbladen van 50 cm in het midden
- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden

MILO - met afgeronde hoeken

met bladrand:

met poot Hendrik 8 (op 45°)

bladoversteek is 6 cm

200 x 100 x 77 H
220 x 100 x 77 H

Hoogte onder dwarsregel is 66,5 cm. Bij niet verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm.
Mogelijke verlengsystemen:
- 1 of 2 aansteekbare verlengstukken van 60 cm, geen contreprofiel
- 2 tuimelbladen van 50 cm in het midden
- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden
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Programma RECHTHOEKIGE TAFELS

Tafel TL - tafel TE met blad TL
met poot Directoire 7 cm

met bladrand:

bladdikte 22 mm

bladoversteek is 6 cm

200 x 100 x 77 H
220 x 100 x 77 H

Hoogte onder dwarsregel is 66,5 cm. Bij niet verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm.
Mogelijke verlengsystemen:

(Verlengbladen TL zijn zonder panelen)

- 1 of 2 aansteekbare verlengstukken van 60 cm
- 1 inlegbaar verlengstuk van 60 cm, wegschuivend blad
- 1 tuimelblad van 50 cm op de kop, wegschuivend blad

TADOUSSAC
met poot LXV

met bladrand:

bladdikte 22 mm

bladoversteek is 6 / 9 cm

200 x 100 x 77 H
220 x 100 x 77 H

Hoogte onder dwarsregel is 66,5 cm. Bij niet-verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm.
Mogelijke verlengsystemen:
- 2 tuimelbladen van 50 cm in het midden
- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden
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OVALE TAFELS TOV - vast of met tuimelblad
Ovale tafels - bladdikte 22 mm, poten naar keuze
Hoogte onder dwarsregel:

Ruimte onder ceintuur (voor bijv. armstoelen) is 66,5 cm.
Bij niet verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm (kleinere dwarsregel).
Bij verlengbare tafels moet de dwarsregel blijven voor stabiliteit en om het systeem te verbergen.

Verlengsystemen:

- 2 tuimelbladen van 50 cm in het midden, opgeborgen in tafel.
- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden, opgeborgen in tafel.

Mogelijke poten en mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27

Tafel TOV/185 (vast of verlengbaar met tuimelblad)

standaard met bladrand:

Ruimte tussen de poten: 122 / 60 cm bij poot 7 x 7 cm.
vast
185 x 113 cm

1 x verlengbaar met tuimelblad
185 (235) x 113 cm

2 x verlengbaar met tuimelblad
185 (235 / 285) x 113 cm

Tafel TOV/165 (vast of verlengbaar met tuimelblad)

standaard met bladrand:

Ruimte tussen poten: 110 / 57 cm bij poot 7 x 7 cm.
vast
165 x 106 cm

1 x verlengbaar met tuimelblad
165 (215) x 106
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RONDE TAFELS - vast of met tuimelblad
RONDE tafels - bladdikte 22 mm, poten naar keuze
Hoogte onder dwarsregel:

Ruimte onder ceintuur (voor bijv. armstoelen) is 66,5 cm.
Bij niet verlengbare tafels kan dit verhoogd worden tot 68,5 cm (kleinere dwarsregel).
Bij verlengbare tafels moet de dwarsregel blijven voor stabiliteit en verbergen van het systeem.

Verlengsystemen:

- 1 tuimelblad van 50 cm in het midden, opgeborgen in tafel.

Twee kleuren:

- Onderstel en blad apart gekleurd voor een vaste tafel:
- Onderstel en blad apart gekleurd voor een verlengbare tafel:

Tafel TRO: met ronde ceintuur, meelopend met de vorm van het blad.

Tafel TRO/120 - diameter 120

standaard met bladrand:

Ruimte tussen de poten: 66 cm bij poot 7 x 7 cm.
Mogelijke poten en mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27

vast
diameter 120 cm

1 x verlengbaar met tuimelblad
120 (170) x 120 cm

Tafel TRO/130 - diameter 130

standaard met bladrand:

Ruimte tussen de poten: 73 cm bij poot 7 x 7 cm.
Mogelijke poten en mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27

vast
diameter 130 cm
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RONDE TAFELS - met coulissesysteem
Tafel TRO met coulissesysteem:

standaard met bladrand:

Mogelijke poten en mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27
Met ronde ceintuur, meelopend met de vorm van het blad.


TRO/120 coulisse , basis + 1 verlengblad
120 (170) x 120 (tussen de poten 66 cm + 50 cm per blad)
supplement per extra verlengblad:

TRO/130 coulisse, basis + 1 verlengblad
130 (180) x 130 (tussen de poten 73 cm + 50 cm per blad)
supplement per extra verlengblad:

Verkoop TAFEL JULES
Tafel JULES

standaard met bladrand:

Mogelijke poten: Directoire 6 cm of Hendrik 7 cm.
Mogelijke profielen voor de bladrand: zie pagina 27
Met RECHT onderkader, volgt niet de ronding van het blad.

Jules vast Ø 100
Ø 100 x 76H
(51 cm tussen poten)

Jules vast Ø 120
Ø 120 x 76H
(65 cm tussen poten)

Jules tafel met één coulisseblad van 50 cm
Ø 120 (170) x 120 x 76 H

Jules tafel met twee coulissebladen van 50 cm
Ø 120 (220) x 120 x 76 H
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RONDE TAFEL - ANDES
Tafel ANDES

standaard met bladrand:

Vrije hoogte onder tafelring 66 cm
bladoversteek 3 à 5 cm
Bij niet-verlengbare tafels kan dit aangepast worden naar 68 cm → duidelijk vermelden aub.

Andes Ø 140
tafelring = Ø 132

Andes Ø 120
tafelring = Ø 112

Andes Ø 100
tafelring = Ø 90

Andes Ø 120 - met tuimelblad
tafelring = Ø 112

Andes Ø 100 - met tuimelblad
tafelring = Ø 90
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