


SYMMETRISCH FRAME

PRODUCT INFORMATIE
Leverbaar in 4 lengte maten
- 1400mm / Bladlengte 1600 tm 2000 & ovale bladen
- 1800mm / Bladlengte 2000 tm 2400
- 2200mm / Bladlengte 2400 tm 2800
- 2600mm / Bladlengte 2800 tm 3200
Lengte >3200 zie optie koppelement

Afwerkingen/kleur
- Blauwstaal
- Blankstaal
- Poedercoat
  (kleur op aanvraag)

Aantal stoelen lange zijde
- 1400mm  1/2
- 1800mm  2/3
- 2200mm  3/4
- 2600mm  4

Overig
- Maximale belasting 175 kg 
- Fame is standaard voor zelfdragende 
  bladen. 
- Niet zelfdragend blad zoals 
  samengesteld MDF, composiet, steen.  
  Zie optie koppelelement 



PRODUCT INFORMATIE
Wat wordt er standaard meegeleverd?
- Bevestiging schroeven, RVS 3,5x35mm
- Sluitring staal M6
- Sluitring rubber M6
- Tagplaatje met serienummer
- Antislip vloerbeschermer

Extra opties
- Poedercoatlaag 
- Koppelelement

LET OP!: Frame bestaat uit 2 losse delen. Wordt bevestigd aan blad. 



A-SYMMETRISCH FRAME

PRODUCT INFORMATIE
Leverbaar in 4 lengte maten
- 1400mm / Bladlengte 1600 tm 2000 & ovale bladen
- 1800mm / Bladlengte 2000 tm 2400
- 2200mm / Bladlengte 2400 tm 2800
- 2600mm / Bladlengte 2800 tm 3200
Lengte >3200 zie optie koppelement

Afwerkingen/kleur
- Blauwstaal
- Blankstaal
- Poedercoat
  (kleur op aanvraag)

Aantal stoelen lange zijde
- 1400mm  1/2
- 1800mm  2/3
- 2200mm  3/4
- 2600mm  4

Overig
- Maximale belasting 175 kg 
- Fame is standaard voor zelfdragende 
  bladen. 
- Niet zelfdragend blad zoals 
  samengesteld MDF, composiet, steen.  
  Zie optie koppelelement



Wat wordt er standaard meegeleverd?
- Bevestiging schroeven, RVS 3,5x35mm
- Sluitring staal M6
- Sluitring rubber M6
- Tagplaatje met serienummer
- Antislip vloerbeschermer

Extra opties
- Poedercoatlaag 
- Koppelelement

PRODUCT INFORMATIE

LET OP!: Frame bestaat uit 2 losse delen. Wordt bevestigd aan blad. 



ROND FRAME

PRODUCT INFORMATIE
Frame is geschikt voor onderstaande maten:
- 1200mm
- 1300mm
- 1400mm

Afwerkingen/kleur
- Blauwstaal
- Blankstaal
- Poedercoat
  (kleur op aanvraag)Aantal stoelen rondom

- 1200mm 4 stoelen
- 1300mm 5 stoelen
- 1400mm 6 stoelen

Overig
- Maximale belasting 100 kg



PRODUCT INFORMATIE
Wat wordt er standaard meegeleverd?
- Bevestiging schroeven, RVS 3,5x35mm
- Sluitring staal M6
- Sluitring rubber M6
- Tagplaatje met serienummer
- Antislip vloerbeschermer

Extra opties
- Poedercoatlaag 



KOPPEL ELEMENT

PRODUCT INFORMATIE
Koppel element is te gebruiken bij het symmetrische en het a-symmetrische frame. 
- Zorgt voor een connectie tussen beide delen van het frame. Hierdoor ontstaat er een stijve 
  verbinding. Dit maakt het frame zelfstaand. Hierdoor kan het frame ook geplaatst worden
  onder niet zelfdragende bladen, zoals bijvoorbeeld: Samengesteld MDF met fineer, steen,
  glas en composiet. 
- Koppel element is ook te gebruiken om beide framedelen te verlengen. Hierdoor kan je de
  optimale positie van het frame onder het blad creeëren. Verlengen gaat in stappen van
  50mm. Tot maximaal 400mm. 



Het hairpin tafelframe maakt ieder interieur een stukje 
mooier! Een uniek ontwerp van Nederlandse bodem. 
Elegant, minimalistisch en industrieel.
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