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Praktische vouwtafels,
multifunctioneel inzetbaar!

Super mobiel & flexibel
Eenvoudig en plaatsbesparend

Stabiele constructie

8, 12 of 16 zitplaatsen

In 1–2–3 naar eet –

of werkplek
Spaceflex 2.0 ®
Klapptisch
Zitjes in

4 kleuren

leverbaar!

Spaceflex 2.0 ®

Kleur onderstel
Onderstel steeds in:

Beschikbare ruimtes
optimaal benutten!
Vele scholen worden dagelijks met
hetzelfde probleem geconfronteerd –
de refter, turnzaal en/of polyvalente
ruimte dienen meermaals per dag als
verschillende ruimtes dienst doen!
Dankzij onze Spaceflex vouwtafels
kunnen deze ruimtes in geen tijd
getransformeerd worden!
Ongelooflijk? Een lege polyvalente
ruimte – in slechts enkele minuten tijd
omgevormd tot een volgeboekte
eetzaal?

RAL 7035, Lichtgrijs

Geen probleem, laat u overtuigen van
onze gloednieuwe Spaceflex reeks.
Deze verrijdbare vouwtafels zijn
dichtgeklapt super mobiel, en dankzij
het praktische vouwmechanisme
eenvoudig uitklapbaar!! Deze tafels
komen ook de hygiëne en de poetsbeurten in uw schoolruimtes ten
goede. Eenmaal dichtgeklapt en
verplaatst in de ruimte, hebt u geen
last meer van tafelen stoelvoeten die
het poetsen helemaal niet
bevorderen.
Wij bieden drie verschillende tafelbladopties aan, dit afhankelijk van uw
persoonlijke keuze en gebruikssituatie.
Alle tafelbladen zijn steeds uiterst
eenvoudig reinigbaar!
Deze tafelbladen zijn eveneens in drie
vormen leverbaar, rechthoekig – ovaal
– rond!!
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Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.

HPL-tafelblad
Dikte blad: 19 mm
12-zits, tafelhoogte: 69 / 181 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 41 cm, 87 kg

1.380,00 g

TC-12-69-S

12-zits, tafelhoogte: 74 / 186 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 46 cm, 90 kg

1.380,00 g

TC-12-74-S

16-zits, tafelhoogte: 61,3 / 187,3 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 32,9 cm, 97 kg

1.480,00 g

TC-16-S

Volkern tafelblad „PowerSurf“
Dikte blad: 12 mm
12-zits, tafelhoogte: 69 / 181 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 41 cm, 87 kg

1.330,00 g

TC-12-69-V

12-zits, tafelhoogte: 74 / 186 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 46 cm, 90 kg

1.330,00 g

TC-12-74-V

16-zits, tafelhoogte: 61,3 / 187,3 cm
(dichtgeklapt), zithoogte: 32,9 cm, 97 kg

1.430,00 g

TC-16-V

Het beste tafelblad
aan een TOP prijs – en dat in verschillende kleuren!
Wij bieden onze Spaceflex 2.0® klaptafels met
Volkern tafelblad tegen absolute topprijzen aan!
Met dit speciale tafelblad kiest u steeds voor de
beste oplossing.

In 8 kleuren
leverbaar!
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Wat is er nu zo bijzonder aan dit materiaal en
waarom is het net voor deze soort klaptafels zo
aangeraden?
Volkern is 100% ongevoelig voor schoonmaakproducten, vochtigheid, zonnebrand en krassen
of schokken. Mes,vork, en/of andere scherpe
voorwerpen maken geen schijn van kans!
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Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Spaceflex 2.0

Ideal für die Ganztagsbetreuung
De goedkop
e
Spaceflex 2.0 ®
- oplossing

Melamine tafelblad
Dikte blad: 19 mm
in verschillende kleuren.
De hoeken van het tafelblad zijn
steeds afgerond en daarom
ook ongevaarlijk voor leerlingen.
12-zits
Tafelhoogte: 69 cm,
voor kinderen van 7 – 10 jaar

TC-12-69-M

1.290,00 g

16-zits
Tafelhoogte: 61 cm,
voor kinderen van 4 – 7 jaar

Tafelhoogte: 74 cm,
voor kinderen vanaf 11 jaar

TC-12-74-M

1.290,00 g

1.390,00 g

TC-16-M

De VOORDELEN

van het Volkern tafelblad „PowerSurf“

Hier finden Sie die Vorteile der Vollkernplatte auf einen Blick. Eine detailliertere Beschreibung des
Materials erhalten Sie gerne auf Anfrage. Sie benötigen diese Tische schwer entflammbar?
Sprechen Sie uns an!

Vlamvertragend

Hygiënisch

4

Waterbestendig

UV-bestendig

Milieuvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

Schokbestendig

Krasongevoelig

Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.

®

– Klaptafels

Zitplaats voor

72 leerlingen...

...en 4 minuten later

Kleur onderstel

Lege ruimte!

Onderstel steeds in:

RAL 7035, Lichtgrijs

Zitjes in kleur!

Gelieve bij uw bestelling steeds de gewenste kleur van de zitjes mee aan te geven aub! U kunt deze uiteraard ook mixen!

Blauw

Groen

Geel

Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Het Volkern tafelblad
„PowerSurf“
Afgeronde

hoeken!
Bladdikte:
12 mm

Het Volkern tafelblad
„PowerSurf“
Deze volkern panelen zijn zeer duurzaam en solide
en net daarom ook uiterst geschikt als tafelbladen.
Vooral in eetzalen en cafetaria worden de
tafels vaak schoongemaakt! Er worden drankjes
gemorst, etensresten belanden op de tafel...

Volkern tafelbladen zijn absoluut ongevoelig voor
vocht, warmte en scherpe voorwerpen zoals
messen en vorken.

Die Vorteile der Vollkernplatte „PowerSurf“

Waterbestendig

Vlamvertragend

Ongevoelig voor
hogere temperaturen

Ongevoelig voor
vochtigheid

Geen kleurverlies bij
zonnestraling

Onderhoudsvriendelijk

Hygiënisch

Gesloten en
eenvoudig reinigbaar
oppervlak

Ongevoelig voor
allerhande
poetsproducten

Milieuvriendelijk

UV-bestendig

Met zorg voor het
milieu geproduceerd

Schokbestendig

Zeer hard &
robuust, ongevoelig
voor schokken

Krasongevoelig

Ongevoelig voor
scherpe en puntige
voorwerpen

Houtdecors
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Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Kies voor een tafelblad en zitjes
in een zelfde kleur of maak er
kleurenmix van!

Atollblauw tafelblad met melamine toplaag & blauwe zitjes

Rood Volkern tafelblad & rode zitjes

Aquagroen tafelblad met melamine toplaag & groene zitjes

Geel Volkern tafelblad & multikleuren zitjes

Grijs tafelblad met melamine toplaag & multikleuren zitjes

Hetzelfde dec

or

Groen Volkern tafelblad & groene zitjes

voor tafelbla
d

en

in
Melamine & V
olkern

Volkernblad „PowerSurf“
• hoge krasbestendigheid, 12 mm bladdikte
• optimaal reinigbaar en vochtbestendig door
gesloten oppervlak
• slagvast oppervlak en bladrand
• vlamvertragend (B1)
• decor is UV-bestendig
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Tafelblad met melamine toplaag
Deze tafelbladen worden uit 19 mm dikke
spaanplaten met melamine toplaag geproduceerd.
Dit volgens DIN-norm 68765 (milieuvriendelijke
E1-kwaliteit).
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8 kleuren
leverbaar!

Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Gloednie
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Zitjes in
4 kleuren
leverbaar!

Volkernblad „PowerSurf“
• hoge krasbestendigheid, 12 mm bladdikte
• optimaal reinigbaar en vochtbestendig door
gesloten oppervlak
• slagvast oppervlak en bladrand
• vlamvertragend (B1)
• decor is UV-bestendig
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Tafelblad met melamine toplaag
Deze tafelbladen worden uit 19 mm dikke
spaanplaten met melamine toplaag geproduceerd.
Dit volgens DIN-norm 68765 (milieuvriendelijke
E1-kwaliteit).
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Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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ronde en ovale Sapceflex 2.0®
Ronde Spaceflex 2.0® klaptafel
8-zits
Afmeting tafelblad open, B/D: 153 x 136 cm,
Tafelhoogte: 74 cm, vanaf 11 jaar
Tafelblad met melamine toplaag

1.150,00 g

TC-08R-74-M
Tafelblad volkern „PowerSurf“

1.250,00 g

TC-08R-74-V

Afmeting tafelblad open, B/D: 153 x 136 cm,
Tafelhoogte: 69 cm, voor kinderen van 7 – 10 jaar
Tafelblad met melamine toplaag

1.150,00 g

TC-08R-69-M
Tafelblad volkern „PowerSurf“

1.250,00 g

TC-08R-69-V

Gelieve kleur van decor en zitjes aan te geven.

Allen samen aan een
ronde tafel voor het
middagmaal of
tijdens een gezamenlijk knutseluurtje!
Dit tafelblad heeft
in open stand een
diameter van
ongeveer 153 cm en
biedt plaats aan
8 kinderen.
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8 kleuren
leverbaar!
Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Bedieningsslot
Dit bedieningslot verzekert een veilig
gebruik!
Dit slot is eenvoudig te openen en zo
is de Spaceflex 2.0® snel opgesteld.

8 kleuren
leverbaar!
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leverba

Ovalen Spaceflex 2.0®
klaptafel
Met een ovalen tafelblad.
Deze vorm van tafelblad is vrij van
gevaarlijke hoeken en biedt iets meer
plaats per persoon in vergelijking met
de rechthoekige variant.
Dit model is beschikbaar met melamine
toplaag en in volkern
„PowerSurf“.
10

Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Melamine & V

Ovalen Spaceflex 2.0® klaptafel
12-zits
• Afmeting tafelblad open, B/D: 305 x 107 cm, vanaf 11 jaar
• Afmeting opgeklapt ca. 305 x 180 cm, hoogte 74 cm
• Afmeting dichtgeklapt, B/H: ca. 111 x 189 cm
Gelieve kleur van decor en zitjes aan te geven.

Tafelblad met melamine toplaag

Kleur onderstel

1.770,00 g

TC-12E-74-M

Onderstel steeds in:

Tafelblad volkern „PowerSurf“

1.920,00 g

TC-12E-74-V

RAL 7035, Lichtgrijs

Zitjes in kleur!

Gelieve bij uw bestelling steeds de gewenste kleur van de zitjes mee aan te geven aub! U kunt deze uiteraard ook mixen!

Blauw

Groen

Geel

Rood

Geef zelf invulling aan

uw lokaal met de Spaceflex 2.0®

Gerne unterstützen
wir Sie bei Ihrer
Planung.
Sprechen Sie uns an!
Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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Beschrijving

Tischplatte

Art.-Nr.

Preis

Melamine
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-69-M

1.290,00 g

Volkern
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-69-V

1.330,00 g

HPL
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-69-S

1.380,00 g

Melamine
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-74-M

1.290,00 g

Volkern
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-74-V

1.330,00 g

HPL
(2 x 151 x 75 cm)

TC-12-74-S

1.380,00 g

Melamine
(2 x 151 x 75 cm)

TC-16-M

1.390,00 g

Volkern
(2 x 151 x 75 cm)

TC-16-V

1.430,00 g

HPL
(2 x 151 x 75 cm)

TC-16-S

1.480,00 g

Melamine
(2 x 305 x 107 cm)

TC-12E-74-M

1.770,00 g

Volkern
(2 x 305 x 107 cm)

TC-12E-74-V

1.920,00 g

8-zits,
69 cm hoogte,
voor kinderen van
7 – 10 jaar

Melamine
(2 x 153 x 136 cm)

TC-08R-69-M

1.150,00 g

Volkern
(2 x 153 x 136 cm)

TC-08R-69-V

1.250,00 g

8-zits,
74 cm hoogte,
voor kinderen vanaf
11 jaar

Melamine
(2 x 153 x 136 cm)

TC-08R-74-M

1.150,00 g

Volkern
(2 x 153 x 136 cm)

TC-08R-74-V

1.250,00 g

12-zits,
69 cm hoogte,
voor kinderen van
7 – 10 jaar

12-zits,
74 cm hoogte,
voor kinderen vanaf
11 jaar

16-zits,
61 cm hoogte,
von 4 – 7 Jahren

12-zits,
74 cm hoogte,
voor kinderen vanaf
11 jaar

Alle prijzen in euro, exclusief BTW. Vanaf g 150,00 franco levering. Anders g 15,00 meerprijs voor transportkosten.
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