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Vandersluis staat voor kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en degelijkheid voor een  
betaalbare prijs. Naast onze standaardoplossingen bieden wij tevens oplossingen op maat. 
De naam ‘Vandersluis’ is al bijna zeventig jaar een begrip in projectinrichting. Met onze 
jarenlange ervaring en technische vakkundigheid leveren we kwaliteit die garant staat voor 
een lange levensduur. Wij bieden u uitstekende producten en zijn een partner die met u 
meedenkt.

Box 
Box is een tafel met strakke belijningen en een moderne uitstraling. Een tafel die zich feil-
loos aanpast aan de grootte en het gebruik van een ruimte. Box is verkrijgbaar in diverse 
afmetingen, rechthoekig of vierkant, op normale hoogte of als statafel. Hij kan zelfs lineair 
worden doorgebouwd tot grote configuraties voor vergaderruimtes en -zalen. Een toe-
gankelijke tafel die veelvuldig wordt toegepast bij interieurprojecten.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 prijzen in €Box wordt ongemonteerd geleverd * Overige en afwijkende formaten en bladuitvoeringen op aanvraag

BOX
Strakke belijning. robuuste uitstraling. 

Box tafel

standaard tafelblad   
vierkante tafel van 80 x 80 cm tot 120 x 120 cm* 19 mm gemelamineerd spaanplaat met bijpassende gelaserde ABS rand 
rechthoekige tafel variërend van 120 x 80 cm tot 240 x 120 cm* 21 mm spaanplaat met HPL toplaag en bijpassende gelaserde ABS rand 
vrijstaande tafel: bladset + 2 eindjukken 
uitvoering als tafel (hoogte 75 cm) of statafel (110 cm)   
poot vierkant 50 x 50 mm, geëpoxeerd 
kunststof glijdoppen
gewicht 160 x 80 cm: 39kg (afhankelijk van uitvoering)   
    
vergadertafel blad 19 mm blad 21 mm 
400/13   bladmaat 80 x 80 cm 
400/14   bladmaat 90 x 90 cm 
400/15   bladmaat 100 x 100 cm 
400/16   bladmaat 120 x 120 cm 
400/23   bladmaat 120 x 80 cm 
400/43   bladmaat 140 x 80 cm 
400/63   bladmaat 160 x 80 cm 
400/73   bladmaat 180 x 80 cm 
400/74   bladmaat 180 x 90 cm 
400/83   bladmaat 200 x 80 cm 
400/84   bladmaat 200 x 90 cm 
400/85   bladmaat 200 x 100 cm 
400/96   bladmaat 240 x 120 cm 

statafel 
410/11   bladmaat 60 x 60 cm 
410/13   bladmaat 80 x 80 cm 
410/61   bladmaat 160 x 60 cm 
410/63   bladmaat 160 x 80 cm 

opties  meerprijs   

Statafel

glans chroom tafel (per pootjuk)  
glans chroom statafel (per pootjuk) 
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Lineair vergadertafels doorbouwen.

standaard tafelblad   
aanbouwtafel: vergadertafel + 1 koppeljuk (lineair)  19 mm gemelamineerd spaanplaat met bijpassende gelaserde ABS rand
rechthoekige tafel variërend van 160 x 80 cm tot 240 x 120 cm* 21 mm spaanplaat met HPL toplaag en bijpassende gelaserde ABS rand 
uitvoering als tafel (hoogte 75 cm)  
poot vierkant 50 x 50 mm, geëpoxeerd  
kunststof glijdoppen
gewicht 160 x 80 cm: 39kg (afhankelijk van uitvoering)   
    
aanbouwtafel (vergadertafel met doorkoppeljuk) blad 19 mm blad 21 mm
405/63   bladmaat 160 x 80 cm 
405/73   bladmaat 180 x 80 cm 
405/74   bladmaat 180 x 90 cm 
405/83   bladmaat 200 x 80 cm 
405/84   bladmaat 200 x 90 cm 
405/85   bladmaat 200 x 100 cm 
405/96   bladmaat 240 x 120 cm 

opties  meerprijs   

prijzen in €* Overige en afwijkende formaten en bladuitvoeringen op aanvraag

BOX

Box tafel met lineaire opbouw

glans chroom tafel (per pootjuk)   
glans chroom statafel (per pootjuk) 
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400/63 + 405/63

BOX

R5320 BEUKENU1026 WIT R5681 KERSENU1188 
ZILVERGRIJS

R4801 NOTENF04-054 
ESDOORN

400/16

400/63

400/13 410/13
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MATERIALEN
Tafelbladen & poedercoating

Box wordt standaard geleverd met een geëpoxeerd frame. Voor een luxere uitstraling kan 
deze ook worden uitgevoerd in chroom. Om de tafel nog meer karakter te geven, heeft u 
de keuze uit onderstaande 6 HPL decoren. 

ESDOORN F04-054 KERSEN R5681

NOTEN R4801

WIT U1026 LICHTGRIJS U1188 BEUKEN R5320

V16 WIT V21 ZILVERGRIJS V12 ALUMINIUM

V15 ZWART

V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAK

tafelbladen

poedercoating

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

http://www.deprojectinrichter.com

