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Programma 610 Timetable
Design: Andreas Störiko

Model 612 /8, Notenfineer, wielarmen van
gepolijst hogedruk aluminium, glanzend
verchroomd.
Timetable biedt ruimschoots de mogelijkheid
om spreek-, vergader- en trainingsruimten op
een hoogwaardige manier in te richten en de
opstelling van de tafels kan in een handom-
draai veranderd of aangepast worden. Dat
is flexibel ruimtegebruik van het hoogste
esthetische en functionele niveau.
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Fascinerende draai.

Als schoonheid gepaard gaat met intelligentie ontstaan er fascinerende oplossingen die snel
renderen. Designer Andreas Störiko heeft met zijn ontwerpen voor Wilkhahn aan het inrich-
tingsconcept voor hoogwaardige vergaderruimten een nieuwe dimensie toegevoegd: door
verfijnde, gepatenteerde zwenk- en draaimechanismen kunnen in een handomdraai ook grote
vergader- en congresruimten dynamisch gemeubileerd worden – één persoon en een kleine
opslagruimte zijn al voldoende. Tenslotte maken de inrichtingskosten van vergader-, trainings-
en congresruimten vaak maar een fractie uit van de totale ruimte- en beheerskosten. Wie op
dit gebied eenmalig investeert in een intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossing kan
de jaren daarna veel geld besparen.

Het tafelblad van Timetable kan met één beweging naar boven geklapt worden. Tegelijkertijd
draaien de wielarmen geheel automatisch naar binnen. Zo kunnen de tafels niet alleen moeite-
loos van de ene ruimte naar de andere gebracht worden, maar ook uiterst compact in elkaar
geschoven worden. De intuïtieve bediening en de hoogwaardige technische en esthetische
kwaliteit van Timetable zijn onmiskenbare uitgangspunten voor een optimale ondersteuning
van dynamische vergadervormen en u bespaart tegelijkertijd ruimte en tijd.
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Volmaakte functionaliteit in een perfecte
vorm: het auditorium is ingericht met
Timetable en Neos-bureaustoelen. De
optionele frontpanelen kunnen gemak-
kelijk verwijderd worden wanneer de
tafels in een andere opstelling geplaatst
worden.

Compacter kan het nauwelijks:
omdat de wielarmen automatisch
naar binnen draaien, kunnen de
tafels zonder zijwaarts verstellen in
elkaar geschoven worden. Op één
meter ruimte kunnen zo elf tafels 
in elkaar geschoven worden.

Een klasse apart.

Wilkhahn kan niet beweren als eerste onderneming wereldwijd mobiele, opvouw-
bare tafels ontwikkeld te hebben – tot op de dag van vandaag zijn de program-
ma’s op het gebied van intuïtieve bediening en doordachte functies ongeëvenaard.
Bijvoorbeeld door het automatisch zijwaarts draaien van de tafelpoten als het blad
omhoog getild wordt, waardoor de tafels uiterst compact in elkaar geschoven
kunnen worden.

Ook op esthetisch niveau staat Timetable voor tafelcultuur van eerste kwaliteit:
De afgeronde gelamineerde rand met geïntegreerd stootvast profiel, de slanke
staande buizen en de elegant vormgegeven wielarmen van gepolijst hogedruk
aluminium passen perfect bij de karakteristieke vormeigenschappen van het tafel-
programma Logon en de legendarische Confair-vouwtafel, die met de hoogste
designprijzen bekroond is. De drie door Andreas Störiko ontworpen tafelprogram-
ma’s bieden daardoor totaaloplossingen – als aparte tafel of als vergaderopstelling,
statisch of mobiel, inklapbaar of zwenkbaar. Sterker nog: ze kunnen in polyvalente
kantoor- en vergaderruimten samengevoegd worden tot zowel mooie als intelli-
gente oplossingen!
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Model 612 /51
modelserie Timetable Smart 

Robuuste tafelbladen met poederlak-
coating, een eenvoudige mechaniek
en extra beenruimte maken Timetable
Smart tot de ideale oplossing voor
trainingsruimten.
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Praktisch en mooi van vorm: de tafel-
verbindingsstukken van Timetable Smart
voor een strak aangesloten verbinding
aan de lange en korte zijden.

Intelligent en eenvoudig op de draaglijst
te plaatsen: Wanneer u de tafels als
tijdelijke werkplek of voor trainingen met
media-apparatuur wilt gebruiken, is de
kabelkorf met geïntegreerde stroom- en
data-aansluitingen, torsiebeveiliging en
kabelgeleiding de perfecte accessoire.

Gespecialiseerd in multi-
functionele ruimten –
Timetable Smart.

Het Timetable-principe blijkt echter niet alleen
geschikt voor het inrichten van multifunctionele
spreek-, vergader- en trainingsruimten met kwali-
teitsmeubelen, maar ook voor andere doeleinden:
voor de mobiele en dynamische inrichting van
polyvalente ruimten zoals trainings- en project-
ruimten en aula’s.

De Timetable Smart-modelserie is een extra uitvoe-
ring die speciaal door Wilkhahn ontwikkeld werd
voor toepassing in deze ruimten: 
• Als tafelbladen worden uitsluitend uiterst

sterke, met melaminehars gecoate bladen
(150 x 75 cm) gebruikt met kunststof rand-
profielen van dezelfde kleur.

• Het eenvoudige, uiterst robuuste zwenkmecha-
nisme (zonder zijwaarts draaiende wielarmen)
met geïntegreerde stapelbuffer kan in horizonta-
le en in de verticale positie vastgezet worden.
Door de horizontale trekstang weg te trekken,
komt het blad los en kan het om de draaglijsten
zwenken.

• De geometrie van het onderstel is duidelijk
verbeterd door de kleinere overstekende delen
aan de zijkanten. Dit creëert extra beenruimte
aan de lange zijde, waar tussen de wielarmen
ruimschoots plaats is voor twee stoelen.

De draaglijsten, staande buizen en mooi gevormde
wielarmen van gepolijst hogedruk aluminium
dragen voor 100% de hoogstaande esthetische
kwaliteiten uit die zo kenmerkend zijn voor het
Timetable-programma. Nu is Timetable dus ook
inzetbaar in ruimten die tot nog toe vooral door
functionele en economische inrichtingscriteria
gedomineerd werden. Waarom zou men het hier
moeten doen zonder esthetische meerwaarde?
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Timetable

Functionaliteit
Mobiel tafelprogramma met een verticaal, over
de lengteas kantelbaar tafelblad, de poten draaien
daarbij automatisch zijwaarts (niet bij de modelse-
rie Timetable Smart); flexibel inzetbaar in multi-
functionele ruimten voor interactieve en dynami-
sche vergadervormen. Ideaal in combinatie met het
programma Confair en het tafelprogramma Logon
voor multifunctioneel gebruik in hoogwaardig
ingerichte vergader- en spreekkamers en ruimten
waar lezingen gehouden worden, is Timetable
Smart uitermate geschikt voor toepassing in
polyvalente ruimten en op tijdelijke werkplekken.
Met omhoog gekanteld blad uiterst compact in
elkaar te schuiven, Timetable Smart met fixering
en instelknop aan de zijkant voor het in elkaar
schuiven.

Onderstel
Voet van hogedruk aluminium, glanzend ver-
chroomd of gepolijst. Staande buizen en draaglijs-
ten van staal, met een platina of zwarte poederlak-
coating. Dragers van zinkdrukgietwerk, zwarte
poederlak; bij Timetable Smart zijn de dragers van
staalprofiel, beugelgrepen van stalen ronde buis,
zwarte poederlak. Blokkeerbare zwenkwielen met
een loopvlak van zwarte polyamide als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren; met een loopvlak van
polyurethaan voor harde vloeren (bij bestelling
vermelden).

Blad
Spaanplaat met een gelaagd houten verdekt
randprofiel en een geïntegreerde elastische
stootrand van zwart polypropyleen. In de model-
serie Timetable Smart is uitsluitend een 25 mm
sterke spaanplaat beschikbaar met melaminehars
gecoat in de kleuren basalt of zilvergrijs met
kunststof stootranden in dezelfde kleur.

Bladgroep 1 – kunststof
Bladdikte 27 mm
Kunststof volgens Wilkhahn-kunststofmonsters
met verdekt, gelaagd houten randprofiel van blank
beuken, geolied.

Bladgroep 2 – fineer
Bladdikte 27 mm
Variant 1:
beukenfineer volgens Wilkhahn houtkleurmon-
sters. Verdekt randprofiel van gelamineerd beuken
zoveel mogelijk in de kleur van het fineer of
ahorn-, eiken- of essenfineer volgens de Wilkhahn-
houtkleurmonsters. Verdekt, massief houten
randprofiel zoveel mogelijk in dezelfde kleur als
het fineer.
Variant 2:
Kersen- of notenfineer volgens de Wilkhahn-
houtkleurmonsters. Verdekt, massief houten
randprofiel zoveel mogelijk in dezelfde kleur
als het fineer.

Confair-vouwtafelLogon

Eindeloos veel gebruiksmogelijkheden.
Confair-vouwtafels, Logon losse tafels en Timetable-
modellen vormen de ideale inventaris om congres- en
trainingscentra met hoogstaande kwaliteit in te richten.
De perfect op elkaar afgestemde diepte- en breedtematen
van de tafels maken eindeloos veel opstellingen mogelijk
die zonder veel monteerwerk en zonder problemen door één
enkele persoon klaargezet kunnen worden. Dat kan u veel
tijd en geld besparen … Als bijbehorende stoelen zijn de
compacte Confair-stoelen aan te bevelen, de multifunctio-
nele stoel Aline of de stapelbare sledestoel, bijvoorbeeld uit
het Sito-programma.

Modellen:
2 x Confair-vouwtafel 90 x 240
1 x Logon losse tafel 90 x 180, wielen
6 x Timetable 60 x 200

Dynamisch projectwerk.
Moderne werkvormen vergen een dynamische aanpassing
van de inrichting aan de meest uiteenlopende taakstellingen.
Werktafelopstellingen die bestaan uit losse Logon-tafels
kunnen daarom op elk gewenst moment anders gerang-
schikt of aangevuld worden met het Timetable-programma.
Of het nu gaat om presentaties, spontane meetings of om
de tijdelijke uitbreiding van het team …
Afgestemd op de vormgeving van de tafels: Bureau- en
sledestoelen uit het programma Modus, Solis of Sito.

Modellen:
4 x Logon losse tafel 75 x 225
10 x Timetable 75 x 150

Materialen. Modellen. Combinaties. 
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Tafel-tafel-verbindingsstukken (als optie)
Timetable: verbindingsklem van staalplaat met
zwarte poederlakcoating die in rasterpunten
vastgezet kan worden, pendanten van verzinkt
staal.
Timetable Smart: draaibare verbindingshaken en
pendanten van met glasvezel versterkte polyamide,
door en door zwart gekleurd.

Accessoires
Kabelkorf (alleen Timetable Smart)
Op de draaglijst bevestigbare kabelkorf van
aluminiumplaat in zwarte poederlakcoating met
torsiebeveiliging en kabelgeleiding. Bevestigings-
systeem voor horizontaal of verticaal te gebruiken
contactdoos- en data-aansluitingen. Kabelklem-
men van zwarte, met glasvezel versterkte poly-
amide voor de geleiding van de kabel langs de
staande buis van het tafelonderstel.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Model 610/5 60 x 150, H 73
Model 610/6 60 x 180, H 73
Model 610/7 60 x 200, H 73

Model 612/5 75 x 150, H 73
Model 612/7 75 x 200, H 73
Model 612/8 75 x 225, H 73

Model 612/51 Timetable Smart
75 x 150, H 73

Opgegeven afmetingen zijn in cm.
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