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flex-table – communicatie in beweging

Besprekingen, conferenties, presentaties, workshops, cursussen, seminars: het belang van communicatie neemt toe. Het
ruimteaanbod groeit gewoonlijk echter niet even snel mee. Integendeel, uit economische overwegingen wordt er op werk-
ruimten bespaard. Multifunctionele ruimten en flexibele ruimtestructuren vormen daarbij het begin van de oplossing.
Voorwaarde: meubilair dat op een eenvoudige manier aan de verschillende communicatievormen kan worden aangepast.
Hiervoor is het tafelprogramma flex-table ontwikkeld.

Design: M. Ballendat



flex-table biedt een aantrekkelijk design, gecombineerd met optimale functionaliteit.

Bij het ontwerp van flex-table is uitgegaan van de eisen die aan moderne communicatieruimten worden gesteld: snel op- en ombouwbare opstellingen,
eenvoudige hantering, plaatsbesparende opslag en een innovatieve uitstraling. De tafels zijn verrijdbaar en dus zeer mobiel. Twee van de wieltjes zijn geremd
om te voorkomen dat de tafel onbedoeld wegrolt. Het tafelblad kan met een paar handgrepen worden gekanteld. Tafels die even niet in gebruik zijn, kunnen
zo worden opgeklapt en op een plaatsbesparende manier naast elkaar worden geparkeerd. Dankzij de veelvoud aan tafelformaten kan de configuratie aan
de meest uiteenlopende communicatiebehoeften worden aangepast: van bespreking tot videoconferentie. Een multifunctionele mediawagen, waarop allerlei
vormen van mediatechniek kunnen worden geplaatst, en een mobiele mediawand met whiteboard en prikbord completeren het programma.





Twee van de vier wieltjes zijn geremd,
zodat flex-table mobiel is zonder dat 
de tafel onbedoeld kan wegrollen.

U kunt tafels die u niet nodig 
hebt, opklappen en zonder veel 
ruimtebeslag naast elkaar parkeren.

Koppelingen van kunststof voor
tafelbladen met melamine, HPL 
of fineer. Koppelingen van metaal
voor tafelbladen van volkern 
(niet afgebeeld).

Kabelschacht met klep: eenvoudig
bereikbaar voor Plug-in.

Een mobiele mediawand (zie hierboven)
en een multifunctionele mediawagen (zie
links) completeren het tafelprogramma
van flex-table. De mediawand kan naar
keuze aan beide zijden van een prikbord
of van een combinatie van prikbord en
whiteboard worden voorzien. Daarnaast
zijn er bijpassende accessoires ver-
krijgbaar, als een blokhouder, flipchart-
papier en schrijfbenodigdheden. De wand
heeft een oppervlakte van 121/150 cm
en een totale hoogte van 190 cm.

De mediawagen is optioneel verkrijgbaar
met rechthoekig blad (100/57 cm) of
ellipsvormig blad (100/57 cm). De bladen
kunnen met een zwengel in de hoogte
worden versteld. De bekabeling loopt via
een kabelgoot met klep, waarin Plug-in
Boxen kunnen worden aangebracht en
waarin bovendien voldoende ruimte is
voor overtollige kabels.



Formats de plateaux 

Opslag flex-table

3582-074
80/160 cm

3582-078
90/180 cm

3585-380
100/180 cm

3582-070 
70/140 cm

3581-280
80/80/160 cm

3581-290
90/90/180 cm

3583-030
Aanbouwzijde 90 cm

3581-270 
70/70/140 cm

3580-828
80/140 cm

3580-928
90/140 cm

3583-028
Aanbouwzijde 80 cm

3580-728
70/140 cm

3580-832
80/160 cm

3580-932
90/160 cm

3583-026
Aanbouwzijde 70 cm

3580-732
70/160 cm

3580-836
80/180 cm

3580-936
90/180 cm

Mediawagen
3586-000 1 rechthoekig blad 57 / 100 cm
3587-000 2 rechthoekige bladen 57 / 100 cm
3588-000 1 ellipsvormig blad 57 / 100 cm
3589-000 2 ellipsvormige bladen 57 / 100 cm

3580-736
70/180 cm

Uitvoering:

Tafelblad naar keuze met
melamine, beuken, ahorn of
eiken fineer, HPL of volkern.
Zuilen en zijframes van stalen
precisiebuis, bladdragers en
poten van spuitgietaluminium,
met poedercoating volgens
WH-stalenkaart. Bij een 
verchroomt onderstel zijn de
zuilen en bladdragers altijd
voorzien van geëloxeerd 
zilveren poedercoating.

Tafelhoogte 74 cm

Configuraties

10,8

80
120

W

HD H

Maten H W D

70 x 140 190
70 x 160 105 210 120
70 x 180 230
80 x 140 190
80 x 160 110 210 120
80 x 180 230
90 x 140 190
90 x 160 115 210 120
90 x 180 230
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flex-table

Bladuitvoering

Bladrand

ABS ● ●

Herlijst ● ● ●

Beits- en dessinkleuren volgens WH-kleurenkaart
HPL: High Pressure Laminate (kunststofbekleding)

Bladuitvoering/bladrand

VolkernHPLMelamineEiken 
fineer

Ahorn 
fineer

Beuken 
fineer
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