
 Musea, galerijen, restaurants en andere 
gelijkaardige locaties vereisen vaak 
multifunctionele tafels die in verschillende 
situaties kunnen worden gebruikt. 
Aangezien de beschikbare opslagruimte 
bij dergelijke instellingen doorgaans 
eerder beperkt is, moet in een soort tafel 
worden voorzien die snel en compact kan 
worden opgeborgen en even gemakkelijk 
opnieuw kan worden geïnstalleerd. Aan 
deze vereisten wordt perfect voldaan 
door de Super Fold Table, die zo de 
ideale keuze wordt voor iedere vergader-, 
event- en eetgelegenheid waar fl exibiliteit 
een essentiële vereiste is en de opstelling 
van het meubilair regelmatig moet 
worden gewijzigd.

De Super Fold Table kan in één handbe-
weging volledig worden opgevouwen. 
Het mechanisme zorgt ervoor dat het 
tafelblad niet alleen verticaal gekanteld 
wordt, maar tegelijkertijd ook roteert 
zodat het gelijkkomt met de poten van het 
viersteronderstel. Hierdoor wordt de 
volledige tafel gereduceerd tot één vlak 
van nauwelijks enkele centimeters dik. Het 

 ∏  Plooimechanisme: spuitgietzink.

 ∏ Kolompoot: gepoedercoat staal in basic 

dark.

 ∏ Onderstel: spuitgietaluminium. 

 ∏  Tafelblad: witte melaminecoating met glad-

de, rechte kunststofrand (19 mm), eikenfi neer 

in naturel of donker (19 mm) of volkernmate-

riaal met zwarte rand (12 mm) in wit of zwart. 

Tafelblad in zwart volkernmateriaal met 

vingerafdrukwerende coating. 
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Materialen



vouwmechanisme wordt geactiveerd door 
aan een inspringende handgreep onder 
het tafelblad te trekken. De positie van de 
handgreep is aangegeven op het 
onderstel voor een snelle lokalisatie op 
gevoel. 

Zodra de tafel opgevouwen is, kan de 
inspringende handgreep worden gebruikt 
als draaggreep, waardoor de Super Fold 
Table met één hand vervoerd kan 
worden. 

http://www.deprojectinrichter.com
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Oppervlakken en kleuren

Art. no.
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 Volkernblad 

 01 
 wit (structuur) 

 30 
 zwart (structuur) 

 Fineer 

 17 
 eikenfi neer licht 

 04 
 dark oak 

 Melamine 

 03 
 wit (structuur) 

 Onderstel 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 
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