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DE NAAM P.F.S. STAAT VOOR „PROGRESS IVE FOLDING SYSTEM“. HET INNOVATIEVE MECHANISME WERKT ZONDER 

EXTRA STEUNBALKEN EN B IEDT DAARDOOR MEER STABIL ITE IT  EN EEN OPTIMALE VRI JE  BEENRUIMTE. HET 

IN-  EN UITKLAPPEN VAN DE POTEN IS  U ITERMATE EENVOUDIG EN INTUIT IEF. EEN GEÏNTEGREERDE 

STAPELBESCHERMING ZORGT ERVOOR DAT DE TAFELBLADEN NIET  BESCHADIGEN B I J  HET OPSTAPELEN.

Grote ruimtes gemakkelijk indelen.            

p.f.s. klaptafel



© 

p.f.s. is verkrijgbaar in een uitgebreide keuze aan tafelforma-
ten, afwerkingen en opties. Er zijn drie verschillende frametypen 
beschikbaar voor meer ontwerpvrijheid: Een schuine vierkante 
stalen buis, de minimalistische, gebogen ronde stalen buis en 
een stijlvol, slank T-frame.    

Optioneel is p.f.s. leverbaar met lichtgewicht bladen, die de 
hantering aanzienlijk vergemakkelijken, vooral bij grotere 
congres- en evenementencentra. Een blad in lichtgewicht 
constructie scoort niet alleen met een gewichtsbesparing van 
ca. 45 % in vergelijking met een conventioneel spaanplaat-
blad, maar ook ecologisch: De golvende constructie van plan-

tenvezelvlies – zoals hennep of vlas – bespaart niet alleen 
twee derde van het materiaal, maar ook 80 % lijm – voor een 
grotere materiaalefficiëntie.

Het innovatieve mechanisme biedt 
meer stabiliteit en een optimale 
vrije beenruimte.  

Kortom
De p.f.s. klaptafel speelt zijn sterke punten vooral uit in  
multifunctionele (grote) ruimtes met een hoge veran-
deringsintensiteit. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor 
gebruik in congres-, seminar- of evenementenlocaties.



Rijk aan details. Overzicht.

Klapt veilig. 
Eenvoudige bediening, veilig in
het gebruik: klapmechanisme met
vergrendeling en uitklapbeveiliging.

Biedt privacy.
Frontscherm voor 
toepassing bij 
conferenties, op podia 
of bij presentaties. 
Zonder gereedschap 
afneembaar.

Koppelt snel. 
Lengte- of dwarskoppeling mogelijk. 
Koppelstukken vanaf tafeldiepte 600 mm (optioneel). 

Weegt weinig.
Optioneel lichtgewicht blad met een
stabiele kern van honingraat structuur
van biologisch materiaal.

Ruimt op.
Door de stapelmogelijkheid 
kunt u veel ruimte besparen 
en de geïntegreerde 
stapelbescherming zorgt 
ervoor dat de tafels
bij het stapelen niet
beschadigen.

Klaptafel met 4-poots onderstel, poten rechthoekigKlaptafel met T-poot onderstel Klaptafel met 4-poots onderstel, poten rond

Klaptafel 4-poots onderstelKlaptafel T-poot onderstel

Tafelhoogte

Maten in mm

Conferentie Vergadering ScholingPresentatie Seminar

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL (optioneel lichtgewicht) met naadloze, 
vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern. Versterkingstraverse van verzinkt staalpro-
fiel bij tafels vanaf 1400 mm lengte, bij wit eco-blad vanaf lengte 1200 mm.

Onderstel:
Naar keuze 4-poots rechthoekig (50/20 mm) of rond Ø 35 mm, of T-poot Ø 35 mm, 
kunststof stelglijders zwart, geïntegreerde stapelbescherming. Metalen oppervlakken 
voorzien van poedercoating. Klapscharnier van spuitgiet aluminium met poedercoating 
gelijk aan onderstel, uitklapblokkering. Bij onderstellen in chroom is het scharnier 
voorzien van zwarte poedercoating.

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereedschap. Tafels met gemonteerd 
frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of gestapeld.

Koppelstukken (optioneel vanaf tafeldiepte 600 mm):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelstukken, om niveau-
verschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.
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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


