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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.

Rho 
Een degelijke en solide tafel, inzetbaar voor uiteenlopende doeleinden. Rho is in diverse 
vormen en afmetingen verkrijgbaar waardoor vele tafelopstellingen gerealiseerd kunnen 
worden. Vierkant, rechthoekig, trapezium of halfrond? Of een combinatie van verschillen-
de vormen? De opties zijn oneindig. Daarnaast is Rho ook verkrijgbaar als lage tafel. Een 
compleet programma, breed toepasbaar.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 prijzen in €* Overige en afwijkende formaten of uitvoeringen op aanvraag

RHO
Degelijke vormgeving. solide. verschillende bladmaten en vormen.

Rho tafel 75 cm Rho LT salontafel 46 cm

standaard tafelblad   
vierkant, rechthoekig, trapezium en halfronde tafel 19 mm gemelamineerd spaanplaat met bijpassende gelaserde ABS rand  
afmetingen variërend van 70 x 70 cm tot 180 x 80 cm* 21 mm spaanplaat met HPL toplaag en bijpassende gelaserde ABS rand 
lage tafel vierkant of rechthoekig, variërend van 70 x 70 cm tot    
120 x 60 cm*  
frame buis Ø 38 mm, geëpoxeerd (idem frameregel) 
gewicht 160 x 80 cm: 32 kg (afhankelijk van uitvoering) 
    
Rho tafel blad 19 mm blad 21 mm 
370/12   bladmaat 70 x 70 cm 
370/13   bladmaat 80 x 80 cm 
370/42   bladmaat 140 x 70 cm 
370/43   bladmaat 140 x 80 cm 
370/63   bladmaat 160 x 80 cm 
370/73   bladmaat 180 x 80 cm 

Rho trapezium

 
Rho halfrond

 
Rho LT, lage tafel
372/12   bladmaat 70 x 70 cm 
372/13   bladmaat 80 x 80 cm 
372/21   bladmaat 120 x 60 cm 
 
opties  meerprijs

370/47   bladmaat 140 x 70 x 70 x 70 cm 
370/67   bladmaat 160 x 80 x 80 x 80 cm  

370/48   bladmaat 140 x 70 cm  
370/68   bladmaat 160 x 80 cm  

poten in glans chroom / frameregel geëpoxeerd 
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R5320 BEUKENU1026 WIT R5681 KERSENU1188 
ZILVERGRIJS

R4801 NOTENF04-054 
ESDOORN
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MATERIALEN
tafelbladen & epoxy

Rho's poten en frameregel worden standaard geëpoxeerd in één van onderstaande poe-
dercoating kleuren. Optioneel kunnen de poten ook worden verchroomd. Het blad is  
verkrijgbaar in 2 verschillende diktes, waarbij u de keuze hebt uit onderstaande 6 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.
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