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Design: neunzig°

Zwart op wit.

Het ontwerp van macao brengt schijnbaar tegen
strijdige eigenschappen met elkaar in overeenstem
ming: enerzijds de fragiele en lichte uitstraling, 
ander zijds de dragende robuuste constructie. De 
bovenkant van de kunststof schaal wordt geken
merkt door een heldere vloeiende contour, welke 
veel rust en harmonie uitstraalt. De poten lijken uit 
de onderkant van de schaal te groeien. 
Van de opnamepunten tot het midden van het 
zitvlak is de kunststof schaal versterkt. Er ont
staat een stabiliserend kruis dat het noodzakelijke 
draagvermogen garandeert. 
De poten van stalen precisiebuis met poeder
coating of verchroomd zijn afzonderlijk aan de 
zitschaal vastgeschroefd. 
Het macao bistrotafelprogramma met zijn variant
diversiteit en variabiliteit voegen zich perfect in het 
totaalprogramma. Er kan worden gekozen uit 
tafels met een vierkant en rond blad in alle 
gangbare formaten en twee vrijevorm tafels 
met asymmetrisch blad. Met drie tafelhoogtes en 
tafelbla den in verschillende materiaaluitvoeringen, 
bestrijkt macao alle toepassingsgebieden. 
Diversiteit, harmonie en robuustheid: macao werd 
speciaal voor alle bereiken voor ontspanning  
ontwikkeld, zoals bijv. in cafétaria’s, restaurants, 
bistro’s, pauze en recreatielokalen.



Keuze mogelijkheden.
Uitvoering:

macao stoelen
Frame van stalen precisiebuis, geluidsarme universele 
kunststof glijders voor zowel zachte als harde ondergrond.  
Metalen oppervlakken met poedercoating volgens stalen
kaart of chroom. Zitschaal en armleggers: kunststof Poly
propyleen, kleur wit of zwart.

macao tafels
Tafelbladen: 
Naar keuze melamine of HPL met ABSrand, fineer met  
bladrand herlijst of volkern.

ABSrand met vochtbestendige PUlijm verlijmd. De houten 
oppervlakken zijn gebeitst. Tafels met de bladformaat 70/70 
cm, Ø 70 cm en vrijevorm 75/81 cm, optioneel ook met blad 
in helder veiligheidsglas, 8 mm dik.
Onderstel: 
Aluminium zuil, Ø 65 mm, met poedercoating volgens 
stalenkaart of aluminium gepolijst. Bodemplaat metaal met 
poedercoating volgens stalenkaart of edelstaal gepolijst, 
kunststofglijders. Voetsteun (optioneel) voor statafel metaal 
met poedercoating volgens stalenkaart of chroom.

Tafel Tafel Tafel Tafel

3661714 70/70
3661816 80/80
3661918 90/90
H 72

3666114 Ø 70 
3666116 Ø 80 
3666118 Ø 90 
3666120 Ø 100
3666122 Ø 110
H 72

3671767 75/81
H 72

3671356 104/110
H 72

 

Stoel zonder armleggers Stoel met armleggers Stoel zonder armleggers Stoel met armleggers

6836200 
zitting en rugleuning Polypropyleen
B 51/D 53/ZH 47/H 82

6837200 
zitting en rugleuning Polypropyleen
B 53/D 53/ZH 47/H 82

6836200 
zitting en rugleuning Polypropyleen
B 51/D 53/ZH 47/H 82

6837200 
zitting en rugleuning Polypropyleen
B 53/D 53/ZH 47/H 82

 

Bijzettafel Tafel Statafel

3660714 70/70
3665114 Ø 70 
3670767 75/81
helder veiligheidsglas  
H 54

3661714 70/70
3666114 Ø 70 
3671767 75/81
helder veiligheidsglas  
H72

3662714 70/70
3667114 Ø 70 
3672767 75/81
helder veiligheidsglas  
H 110

 

Maten in cm, H = hoogte, ZH = zithoogte, B = breedte, D = diepte Melamine: met melamine afgewerkte spaanplaat, HPL: High Pressure Laminates (kunststofbekleding), Maten in cm, H = hoogte

Bijzettafel Bijzettafel Bijzettafel

3660714 
70/70 
H 54

3665114  
Ø 70 
H 54

3670767  
75/81 
H 54

 Statafel Statafel Statafel

3662714  
70/70  
H 110

3667114 Ø 70 
3667116 Ø 80 
H 110

3672767 
75/81 
H 110



Perfect partners.
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