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 breedte h. lengte afstand  gewicht  prijs
    planken kg.  €

4410 80 25,3 40  5,500  374,00
       309,09

4412 80 25,3 80  9,000  576,00
       476,03

4414 140 25,3 40  11,000  657,00
       542,98

4416 80 72,5 40 23/33 13,300  928,00
       766,94

4418 140 82,4 40 33/33 32,000  1.442,00
       1.191,74

verpakking per gewicht kg. volume m3

4410 1 6,430 0,047
4412 1 10,250 0,065
4414 1 12,500 0,076
4416 1 14,800 0,106
4418 1 33,200 0,224

Dit is een systeem dat onderverdeeld is in tafelbladen voor thuis of op kantoor. 
Het constructieve idee van het design is de declinatie van tafeltjes en systemen van 
legplanken waarvan de bladen in hun design en afwerking doen denken aan gelakte 
Japanse dienbladen. De bladen zijn gemaakt uit sterk, verfijnd methacrylaat en 
zijn beschikbaar in glanzend zwart en wit. Ze zijn er in drie standaardmaten, ze zijn 
vastgemaakt aan structuren van verschillende hoogtes, met of zonder wielen. Het 
volledige design van de collectie verwijst naar het concept van lichtheid en elegantie 
zonder afbreuk te doen aan stabiliteit en duurzaamheid. De kleine tafeltjes zijn 
beschikbaar in twee rechthoekige uitvoeringen met een diepte van 40 cm en lengtes 
van respectievelijk 80 en 140 cm. Er is ook een vierkante uitvoering van 80 x 80 cm. De 
bladen zijn wit of zwart en de ondersteunende structuren zijn van verchroomd staal. 
Dankzij de mogelijkheid om de metalen structuur weg te halen, dankzij een speciale 
hoekverbinding om het op zijn plaats te houden, is het verpakte product volledig 
vlak, waardoor vervoeren en opslaan handiger is. Ook bij het Trays-systeem hoort de 
trolleyuitvoering op wielen met drie bladen boven elkaar van 80 cm, of van 140 cm als 
boekenkast.

4410 / 4412 / 4414 / 4416 / 4418

Ondoorzichtig

03/wit

09/zwart

Materiaal
Structuur: verchroomd staal
Blad: in de massa getinte PMMA

 4410 - 4414
EN 1730:00 niveau
6.5 (maximumniveau) 3
6.3 (maximumniveau) 3

 4416
 niveau
UNI 8606/84 (maximumniveau) 3
UNI 8600/84 (maximumniveau) 3
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