
n_table



Design: greutmann bolzern

De vele persoonlijke communicatievormen binnen een 
onderneming vragen om mobiele tafelsystemen die 
snel aan nieuwe situaties kunnen worden aangepast.   
n_table voldoet optimaal aan dit profiel dankzij de zeer  
eenvoudige bediening, de snelle en moeiteloze aanpasbaar-
heid van de opstelling, de uiterst plaatsbesparende opslag, de  
uitstekende beenruimte, de intelligente integratie van  
technische componenten en de doordachte accessoires.

Kortom: n_table biedt een maximum aan comfort en mo-
biliteit in combinatie met een modern design dat in elke 
moderne kantooromgeving past. 

Mobiele tafels voor 
flexibele communicatie.



In een paar minuten naar de gewenste tafelopstelling: 
n_table is door (vergrendelbare) wieltjes verrijdbaar, 
hierdoor kan de opstelling snel en moeiteloos worden 
aangepast. De meest uiteenlopende toepassingen  
zoals conferenties, seminars, vergaderingen, workshops, 
presentaties of cursussen kunnen zo in een handom-
draai worden gerealiseerd.

Er zijn ook snelkoppelingen verkrijgbaar waarmee 
de tafels zonder niveauverschillen veilig aan elkaar  
kunnen worden bevestigd om bijvoorbeeld oneffen-
heden in de vloer te compenseren. Tijdelijk overtollige 
tafels kunnen op een plaats besparende manier worden 
‘geparkeerd’ en opgeslagen door het blad omhoog te 
klappen.

Park and Ride.
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Rijk aan details.

Meekantelend 
frontscherm.
Optionele uitrusting.

Lengte- en/of dwarskoppeling.
Desgewenst kunnen de tafels worden 
uitgerust met snelkoppelingen.

Horizontale en verticale  
kabelgoot.
Reeds geïntegreerd in de basis-
versie. De kabelgeleiding van tafel 
naar tafel is fraai weggewerkt.

SeminarConferentie Presentatie Bespreking Cursus Vergadering

Geoctrooieerd kantel-
mechanisme.
Met gasveer voor veilig en soepel 
opklappen van het tafelblad.

Optionele elektrificatie.
Eenvoudig inpluggen via tafelniveau.

Kantelbaar tafelblad.
Met één hand te bedienen.

Voorbeelden voor plaatsingsmogelijkheden

Tafelhoogte Parkeerpositie C-poot tafels Parkeerpositie T-poot tafels 

Facultatief.

Ellipsvormige tafel T-poot

Rechthoekige tafel C-poot

Kwartcirkelvormige tafel T-pootRechthoekige tafel T-poot

Trapeziumvormige tafel C-poot Halfronde tafel C-poot

Uitvoering:

Tafelbladen
Naar keuze melamine of HPL met ABS-rand, fineer met bladrand 
herlijst of volkern. ABS-rand verlijmd met vochtbestendige PU-lijm. 
Houten oppervlakken gebeitst. Tafelblad kantelbaar. Kantelmecha-
nisme met gasveer, ontgrendeling met draaigreep aan onderkant 
van tafelblad. Tafels met opgeklapt blad kunnen plaatsbesparend 
achter elkaar worden gezet.

Onderstel
Afhankelijk van het tafelformaat naar keuze met C-poot of T-poot. 
Onderstel aluminium met poedercoating, pootdragers aluminium 

gepolijst. Dubbele wielen zilver Ø 60 mm. Wielen kunnen aan 
gebruikerszijde (draaigreepzijde) worden vergrendeld, tegenover-
liggende wielen kunnen niet worden vergrendeld.

Opties
Frontscherm hoogte 320 mm: staal geperforeerd, kantelbaar 
gemonteerd, met poedercoating. Snelkoppelingen: kunststof. Bij 
lengte- of dwarskoppeling zijn per tafelzijde 2 koppelingen nodig. 
Dwarskoppeling in combinatie met frontscherm bij tafels met  
C-poot in breedte 600 en 700 mm niet mogelijk.

Elektrificatie
Horizontaal en verticaal kabelkanaal metaal met poedercoating. 
Onzichtbare kabelgeleiding van tafel naar tafel door kunststof 
kabeldoorvoer aan zijkant. Kleur kabeldoorvoer: zilver bij onder-
stelkleur eloxaalzilver, zwart bij alle andere onderstelkleuren. Ka-
beldoorvoer hoekig: metaal met poedercoating, met afdekklep.

Belangrijke aanwijzing
Bij tafelopstellingen adviseren wij het gebruik van koppelingen, 
om niveauverschillen van de tafelbladen bij oneffenheden in de 
vloer te vermijden.

Overzicht

C-poot tafel T-poot tafel
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Directly to your mobile phone!
The hardest quality check  

of all time: Try Hard 2.0

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


