
 Rond 1950 ontwikkelde de ontwerper en 
ingenieur Jean Prouvé de EM Table voor 
het project ‚Maison Tropicale‘. Niet alleen 
de functionaliteit krijgt een esthetische 
uitvoering, maar ook de details van deze 
tafel zijn bepaald door de constructie. De 
afgeschuinde poten zijn met elkaar 
verbonden via een kruisbalk, ter illustratie 
van de structurele krachten en de 
continue spanningen zoals men dat 
doorgaans enkel ziet in technische 
structuren.

De EM Table is verkrijgbaar met tafelbla-
den in massief hout, robuust HPL-laminaat 
of - voor tafelbladen met een lengte van 
2000 of 2400 mm - in houtfi neer. 

 De tafelbladen van massief eiken- of 
walnoothout verlenen de EM Table een 
elegante uitstraling en voelen aan-
genaam aan. 

 Het onderstel van de EM Table met een 
tafelblad van hogedruklaminaat is 
verkrijgbaar in dezelfde kleuren en met 
dezelfde poedercoating als het onderstel 
van de stoel Standard SP, zodat een 
perfecte combinatie ontstaat. 

 ∏  Tafelblad van massief geolied hout: 34 mm 

dik eiken naturel, gerookt eiken of Ameri-

kaans walnoothout.

 ∏ Onderstel: gevormd plaatstaal en staalbuis, 

gepoedercoat (glad), in dezelfde kleuren als 

het onderstel van de stoel Standard. 

 ∏  Tafelblade van HPL: 34 mm dik, oppervlak 

en rand van hogedruklaminaat.

 ∏ Onderstel: gevormd plaatstaal en staalbuis, 

gepoedercoat (structuur), in dezelfde kleuren 

als het onderstel van de stoel Standard SP. 

 EM Table 
 Jean Prouvé ,  1950 

 EM Table 

info@vitra.com | NL 2015

Materialen
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 EM Table 

Afmetingen

 ∏  Gefi neerde tafelbladen: 34 mm dik eiken 

naturel of donker gebeitst eiken, gevernist.

 ∏ Onderstel: gevormd plaatstaal en staalbuis, 

gepoedercoat (glad), in dezelfde kleuren als 

het onderstel van de stoel Standard. 

 De robuuste tafelbladen van eikenfi neer 
zijn verkrijgbaar in een lichte of donkere 
kleur. 



Oppervlakken en kleuren

Art. no.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.  www.vitra.com/emtable 
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 Tafelblad van 
massief hout 

 70 
 massief eiken 
naturel geolied 

 75 
 massief amerikaans 
noten geolied 

 90 
 massief, gerookt 
eiken, geolied 

 Gefi neerde 
tafelblad 

 04 
 donker eiken 
gevernist 

 10 
 naturel eiken 
gevernist 

 Tafelblad van HPL 

 06 
 japanese red 

 49 
 ivoor 

 62 
 smaragd 

 67 
 asfalt 

 Onderstel EM Table 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(glad) 

 12 
 diepzwart poeder-
coating (glad) 

 40 
 chocolade poeder-
coating (glad) 

 80 
 coff ee poedercoat-
ing (glad) 

 88 
 ecru poedercoating 
(glad) 

 Onderstel EM Table (HPL) 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(structuur) 

 12 
 diepzwart poeder-
coating (structuur) 

 35 
 basalt poedercoat-
ing (structuur) 

 40 
 chocolade poeder-
coating (structuur) 

 80 
 coff ee poedercoat-
ing (structuur) 

 88 
 ecru poedercoating 
(structuur) 

 91 
 mint poedercoating 
(structuur) 


