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2_Materials  Materiaal Solid wood  Massief hout HPL  HPL Steel  Staal

Oak
Eiken

American walnut
Amerikaans noten

White RAL 9010
Wit RAL 9010

Chromium-plated
Verchroomd

1_Dimensions  Maten Table shape  Tafel vorm Width  Breedte Length  Tafel lengte Height  Hoogte

Rectangular  Rechthoek 100 | 110 cm 200 | 240 | 280 | 320 cm 74 | 110 cm
Oval  Ovaal 110 | 120 cm 200 | 240 | 280 | 320 cm 74 | 110 cm

Diameter  Diameter Height  Hoogte
Round  Rond 80 | 100 cm 74 | 110 cm

130 | 160 cm 74 cm
Square  Vierkant 80 cm 80 cm 74 | 110 cm 

Akio Rectangular, oval, round tables  Rechthoekige, ovalen, ronde tafels                                                                                                            

Design:
Mathias Seiler

Akio is a family of solid wood tables for commercial use available in a 
choice of oak or American walnut. The range includes round, oval and 
rectangular table tops with rounded corners in various sizes, and the 
edges of all the solid wood table tops are smoothed off on the under-
side. There are also different frame options depending on the use.
Aiko tables can be used in bistros, business lounges and meeting areas, 
but are also suitable as a universal desk or team workplace. They can 
be supplied with media technology elements.

Akio is een serie massief houten tafels voor de objectmarkt. De tafels 
zijn verkrijgbaar in massief eiken of Amerikaans noten. Er kan gekozen 
worden voor een rond, ovaal of een rechthoekig blad met afgeronde 
hoeken in verschillende afmetingen. De randen van het blad lopen aan 
de onderzijde schuin af. Ook bij het onderstel zijn verschillende varianten 
mogelijk. De tafel is geschikt voor bistro’s, lounges en vergaderkamers. 
Maar Akio kan ook gebruikt worden als bureau om aan te werken en 
kan indien gewenst uitgerust worden met een mediabox.

4_Accessories  Toebehoren

Power socket, 3 x 230V, 2 x RJ45, for data box  Stekkerdoos, 3 x 230V, 2 x RJ45, voor mediabox v
Horizontal cable tray, black, to suit the length of the table  Kabelgoot horizontal, zwart, lengte zoals tafelblad v
Cable duct segment 500 mm  Kabelkanaal segment 500 mm v
Vertical cable conduit  Kabelgoot v
Mains cable and mains connection cable for power sockets  Netsnoer en netverbindingssnoer voor stopcontacteenheid v

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
v

3_Options  Opties

Data box with cover in wood to match tabletop  Deksel mediabox hout zoals tafelblad v
Customized data box cut-out  Uitsparing voor klant specifieke mediaboxen v
Universal plastic glides  Universele kunststofglijders V
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Girsberger GmbH, Wien, A
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3-year guarantee 
3 jaar garantie
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Table sizes, oval
Tafel grootte, ovaal

Table sizes, rectangular shaped
Tafel grootte, rechthoekig 

Table sizes, round
Tafel grootte, rond

Data box with cover in wood, closed | opened
Deksel mediabox hout, gesloten | geopend

Composition
Structuur
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