
f.t.s. klaptafel



Klapt perfect.

f.t.s. klaptafels overtuigen door functionaliteit, robuustheid en mobiliteit. 
Voor elke toepassing is er het juiste onderstel: T-poot tafels bieden de 
ideale pootvorm voor de opstelling van rijen tafels. 4-poots tafels zijn door 
de vrije beenruimte naar alle kanten bij uitstek geschikt voor de opstelling 
van vrijstaande tafelgroepen. Bij de 4-poots tafels kan bovendien worden 
gekozen uit een ronde of vierkante pootvorm, naargelang de architectuur 
van het vertrek. In elk geval maakt het brede assortiment tafelformaten  
een oplossing op maat mogelijk – in seminarhotels, in multifunctionele 
zalen of in congres- en communicatiecentra.



Klapt altijd.

f.t.s. klaptafels zijn variabel in design en uitrusting.
De tafelonderstellen zijn afhankelijk van toepassing 
verkrijgbaar in T-poot- of 4-poots design, de keuze 
in bladformaten reikt van 45/120 tot 80/180 cm. 
Voor de bladoppervlakken kan worden gekozen uit 
vele actuele melamine- en HPL-decors, de onderstel-
len zijn naar keuze met poedercoating of in chroom 
verkrijgbaar. 

Het klapmechanisme functioneert bij T-poot- en 
4-poots tafels hetzelfde. Het uitklappen gebeurt zon-
der bedieningselement, voor het inklappen wordt de 
vergrendeling met een druk op de knop losgemaakt. 
Robuuste kunststof buffers beschermen het tafel- 
oppervlak tegen beschadigingen bij het stapelen. Spe- 
ciale transportkarren zorgen voor een economisch 
transport van de gestapelde tafels.



Rijk aan details.

Plaatsbesparend  
stapelen.
De stapelhoogte bij  
10 gestapelde tafels 
bedraagt 125 cm. Voor  
het transport van gesta-
pelde tafels zijn geschikte 
transportmiddelen  
beschikbaar. 

Veilige functie.
Het klapmechanisme beschikt over een 
veilige vergrendeling. Deze garandeert de 
solide stand van de f.t.s. tafels en verhindert 
abusievelijk inklappen van het onderstel. 

Klaptafel 4-poots onderstel, poten vierkantKlaptafel 4-poots onderstel, poten rondKlaptafel T-poot onderstel

Klaptafel T-poot onderstel Klaptafel 4-poots onderstel

Standaarduitvoering:  

Tafelbladen:  
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS). Blad verstevigd d.m.v. een metalen
traverse. 

Onderstel: 
Stalen precisiebuis, kunststof stelglijders. Verbinding onderstel met tafelblad met geïntegreerde stapelbescherming
kunststof zwart. Naar keuze 4-poots of T-poot onderstel. Pootdoorsnede: 4-poots onderstel rond Ø 32 mm of
vierkant 30/30 mm, T-poot onderstel standbuis Ø 28 mm, voet Ø 32 mm.
Klapmechaniek: Klapbeslag met vergrendeling, kunststofdelen zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating. 

Tafelhoogte Klaptafel T-poot onderstel Klaptafel 4-poots onderstel

Maten in mm

Facultatief.
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