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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.

Labda Flex 
Een stijlvolle en solide fliptop tafel die niet alleen inklapbaar maar ook verrijdbaar is. Hier-
door is de Labda Flex de ideale tafel voor ruimtes met behoefte aan flexibiliteit. Labda 
Flex kan met meerdere tafels genest worden, voor een optimale ruimtebesparing. Het 
fliptop mechanisme is zeer gebruiksvriendelijk waardoor de tafels in een mum van tijd 
opgezet en weggeruimd kunnen worden. Wist u dat Labda Flex ook kan worden voorzien 
van een frontpaneel? Ideaal voor bijvoorbeeld bespreek- of vergaderruimtes, waarbij de 
tafel een zakelijk karakter benodigd.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 prijzen in €* Afwijkende formaten of uitvoeringen op aanvraag

LABDA FLEX
Solide en stijlvolle fliptop tafel. opklapbaar en verrijdbaar.

Labda Flex fliptop tafel opgeklapt

standaard tafelblad   
flip top tafel variërend van 120 x 70 cm tot 200 x 80 cm 19 mm gemelamineerd spaanplaat met bijpassende gelaserde ABS rand 
frame buis Ø 40 mm, geëpoxeerd 21 mm spaanplaat met HPL toplaag en bijpassende gelaserde ABS rand,  
tafelhoogte 75 cm optioneel met rubberen stootrand 
2 blokkeerbare en 2 niet-blokkeerbare wielen frontpaneel 14 mm spaanplaat dubbelzijdig HPL met bijpassende  
fliptop mechanisme in zwart kunststof gelaserde ABS rand
  op aanvraag: 20 mm berken multiplex, top HPL, rand blank gelakt en 
  voorzien van rubberen stootrand
    
Labda Flex blad 19 mm blad 21 mm blad 21 mm + stootrand
430/22   bladmaat 120 x 70 cm 
430/23   bladmaat 120 x 80 cm 
430/42   bladmaat 140 x 70 cm 
430/43   bladmaat 140 x 80 cm 
430/62   bladmaat 160 x 70 cm 
430/63   bladmaat 160 x 80 cm 
430/73   bladmaat 180 x 80 cm 
430/83   bladmaat 200 x 80 cm 
 
frontpanelen 14 mm
439/02   bladmaat 120 x 35 cm 
439/04   bladmaat 140 x 35 cm 
439/06   bladmaat 160 x 35 cm 
439/07   bladmaat 180 x 35 cm 
439/08   bladmaat 200 x 35 cm 

opties  meerprijs
glans chroom  
koppeling (bestaande uit 4 onderdelen) 
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Labda Flex opgeklapt, nestbaar

LABDA FLEX

opgeklapt voorzijdeLabda Flex uitgeklapt

R5320 BEUKENU1026 WIT R5681 KERSENU1188 
ZILVERGRIJS

R4801 NOTENF04-054 
ESDOORN
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MATERIALEN
tafelbladen & epoxy

Labda Flex' tafelblad is verkrijgbaar in twee verschillende bladdiktes en kan daarnaast 
ook worden voorzien van een frontpaneel. Voor de afwerking kunt u kiezen uit één van 
onderstaande decoren uit onze tafelbladen collectie. Het frame wordt standaard geëpoxeerd 
en kan naar wens ook worden verchroomd voor een nog luxere uitstraling.

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.
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