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Ik hou van boeiende evenementen en draag met plezier een steentje bij aan presentaties. 
Ik sta open voor allerlei meningen en toon begrip als er eens wat heftiger wordt gediscussieerd. 
Ik ben heel open, maar laat niet zien dat ik een klaptafel ben.

Ik laat alles zien! 
Behalve dat ik een klaptafel ben.



Een strak ontwerp en een overtuigend technisch concept: twee redenen 
waarom n.f.t. geschikt gezelschap is voor elke ruimte waarin evenementen, 
seminars of vergaderingen worden gehouden. Zijn talenten zijn veelzijdig: 
een grote keuze aan tafelbladen, veel beenruimte, zitmogelijkheid aan 
de kop van de tafel en een comfortabele eenvoudige bediening. De tafel 
is optioneel verkrijgbaar met koppelingen, een frontscherm en modules 
voor electrificatie.
Het klapmechanisme onttrekt zich op discrete manier aan het oog. De 
functies zijn onzichtbaar en tegelijkertijd eenvoudig, intuïtief en veilig in het 
gebruik. Een geïntegreerde stapelbescherming voorkomt dat het onderstel 
bij het stapelen beschadigd raakt.

Ontwerp: greutmann bolzern

Geniaal eenvoudig. Eenvoudig geniaal.



Klapt veilig.
Eenvoudige bediening, veilig in 
het gebruik: klapmechanisme met 
vergrendeling en uitklapbeveiliging.

Weegt weinig.
Optioneel lichtgewicht blad met een
stabiele kern van honingraat structuur
van biologisch materiaal.

Koppelt stevig.
Vast gemonteerde koppeling voor
de koppeling van tafels in lengte-
richting.

Geeft energie.
Optionele modules voor
electrificatie via een in het
tafelblad geïntegreerde
kabelschacht.

Schermt af.
Frontscherm voor toepassing
bij conferenties, op podia
of bij presentaties. Zonder
gereedschap afneembaar.

Rolstoeltoegankelijkheid volgens ÖNORM B 1602

740 mm

1210 mm

Stapelbaarheid:
Met standaardblad max. 10 tafels, 
met lichtgewicht blad max. 12 tafels.
Geschikt transportplatform: 
model 6395.
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Lengtekoppeling vast voor:

Halfronde tafel – rechthoekige tafel Halfronde tafel – rechthoekige tafel Halfronde tafel – halfronde tafel

Dwarskoppeling vast voor:

Rijk aan details. Facultatief.

Benut de hoek.
Haakse hoekverbinding van 
twee tafels met inhangblad in 
de vorm van een kwartcirkel.

Koppelt snel.
Snelkoppeling voor tafels
in lengterichting.

Ruimt op.
Door de stapelmogelijk-
heid kunt u veel ruimte 
besparen en de geïnteg-
reerde stapelbescherming 
zorgt ervoor dat de tafels 
bij het stapelen niet 
beschadigen.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: 
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS), of fineer met bladrand 
herlijst. Tafelbladen vanaf lengte 1400 mm worden 
met zwart metalen traversen versterkt. 
Optioneel: Lichtgewicht blad, HPL met naadloze, 
vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met rand 
herlijst; tafelbladen worden met witte metalen traver-
sen versterkt. Gewichtsbesparing door lichtgewicht 
blad, afhankelijk van bladgrootte, tot 7,5 kg.
Houten oppervlakken gebeitst. Halfronde tafel incl. 
voorbereiding voor koppelen. Opmerking: Voorberei-
ding voor koppeling vast is bij de rechthoekige tafels 
noodzakelijk. 

Hoek-inhangblad: 
Uitvoering als tafelbladen, doch inclusief 4 stuks 
vaste koppelingen. Opmerking: Voorbereiding voor 
lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels 
noodzakelijk. 

Onderstel: 
Afmetingen poot: 35/35 mm, kunststof stelglijder, 
geïntegreerde stapelbescherming. Klapmechaniek: 
klapscharnier met vergrendeling, uitklapbeveiliging. 
Kunststofdelen zwart uit sterke Duroplasten. 

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereed-
schap. Tafels met gemonteerd frontscherm kunnen 
niet worden ingeklapt of gestapeld. 

Koppelingen voor rechthoekige klaptafels 
3920 (optioneel): 
Snelkoppeling 9130-000 (voor tafels vanaf lengte 
1400 mm): voor lengtekoppeling rechthoekige tafel 
– rechthoekige tafel. Kunststof, wordt vastgeklemd. 
Lengtekoppeling vast 9131-000: voor koppelen 
rechthoekige tafel – rechthoekige tafel. Plaatstaal 
zwart, vast gemonteerd. Opmerking: Voorbereiding 
voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige 
tafels noodzakelijk. Bij koppelen zijn per tafelzijde  
2 koppelingen nodig. 

Koppelingen voor halfronde klaptafel 3921 
(optioneel): 
Lengtekoppeling vast 9134-000: voor koppelen 
halfronde tafel – rechthoekige tafel (in lengterich-
ting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde schroeven. 
Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast 
is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk. 
Dwarskoppeling vast 9135-000: voor koppelen 
halfronde tafel – halfronde tafel of halfronde tafel – 
rechthoekige tafel (in dwarsrichting). Plaatstaal zwart, 
incl. 2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorberei-
ding voor dwarskoppeling vast is bij de rechthoekige 
tafels noodzakelijk. Bij koppelen zijn per tafelzijde 2 
koppelingen nodig. 

Elektrificatie (optioneel): 
Kabelschacht hoekig: metaal met poedercoating, 
met afdekklep. Tafels voorzien van een kabelschacht 
zijn niet stapelbaar.



Perfect Partners.
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