
skill



drie systemen, één doel.

skill klaptafels

Elke vorm van communicatie stelt zijn eigen eisen aan het meubilair. Onze productfamilie skill is de perfecte oplossing voor alles: 
Drie verschillende series met hetzelfde design zorgen voor een uniforme uitstraling in het hele communicatielandschap. Met de 
klaptafels op wielen kunnen razendsnel nieuwe configuraties worden samengesteld bij trainingen, workshops en meetings. Vaste 
vergadertafels met een veelvoud aan afmetingen zijn ideaal in statische vergaderomgevingen. Bij grote tafelconfiguraties heeft de 
modulaire tafel alle skills die nodig zijn. Zonder gereedschap kunnen de modules anders worden opgebouwd en geconfigureerd.

skill is de ideale oplossing voor uw 
hele communicatielandschap.

Eén look, 

skill vergadertafels skill modulaire tafel



Mobiliteitsgarantie voor
communicatie: skill klaptafels.

Mobiele tafels

skill klaptafels skill klaptafels I  

In een handomdraai een passende tafelconfiguratie.

Het mobiele tafelsysteem skill past zich gemakkelijk aan elke 
communicatiebehoefte aan. De klaptafel is verrijdbaar en 
maakt snel op- en ombouwen van configuraties mogelijk. Niet 
benodigde tafels kunnen snel opgeklapt en plaatsbesparend  
‘geparkeerd’ worden. Variabele tafelformaten bieden een ruime 
keuze aan opstelmogelijkheden – van de seminar-‘U’ tot het 
workshop-‘vierkant’. Door gebruikmaking van koppelstukken 
worden de bladen strak en stevig met elkaar verbonden. Met het 
V-, T-, en C-poot onderstel kunt u, naast de talrijke bladopper-
vlakken, kiezen uit drie elegante onderstelvarianten.

Design: Andreas Krob
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Overzicht.Rijk aan details.

Lengte- of dwarskoppeling.
Desgewenst worden de mobiele klaptafels voorzien van koppelstukken. Door 
de plaatsing op de hoeken is zowel lengte- als dwarskoppeling mogelijk.

Optionele elektrificatie.
Een doordacht kabelmanagement 
met verborgen kabeldoorvoer en 
eenvoudige plug-in op tafelniveau 
zorgt voor een perfecte 
mediaintegratie.

Meekantelend frontscherm.
Optionele uitrusting voor de 
klaptafels.

Verticale kabelgeleiding.
Optioneel kan een verticale kabelgeleiding 
geïntegreerd worden.

Horizontaal kabelkanaal.
Zowel de mobiele klaptafel als 
de vergadertafel zijn geschikt voor het gebruik van moderne 
media-technieken. Het horizontale kabelkanaal maakt een 
onzichtbaar kabelmanagement tussen de tafels onderling 
mogelijk (optioneel bij statische vergadertafels).

Gepatenteerd 
kantelmechanisme.
Met gasveer voor veilig en 
soepel opklappen van het 
tafelblad.

Klaptafel V-poot

Klaptafels:

Klaptafel T-pootKlaptafel C-poot

Klaptafel T-poot en V-poot Hoek-inhangbladKlaptafel C-poot

C-poot onderstel T-poot onderstel V-poot onderstel

Klaptafel C-poot Klaptafel T-poot Klaptafel V-poot

Maten in mm

Conferentie Vergadering ScholingPresentatie Seminar

Standaarduitvoering klaptafel:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met nulvoeg, vochtbestendige laserkant 
(ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst. Tafelbladen 
kantelbaar, kantelmechanisme met gasveer. 
Ontgrendeling middels draaiknop aan de onderzijde van de tafel. Tafels met opgeklapt 
blad zijn plaatsbesparend (in elkaar geschoven) te parkeren.

Hoek-inhangblad: Uitvoering als tafelbladen, inclusief 4 koppelstukken.
Opmerking: lengtekoppeling is bij de tafels noodzakelijk. 

Onderstel: Bladdragers en poten spuitgietaluminium. Kolom en kabelkanaal alumini-
um, met poedercoating. Dubbele wielen (Ø 60 mm) voorzien van chromen behuizing. 
Wielen aan de gebruikskant geremd (draaiknop zijde), 2 tegenoverliggende wielen 
ongeremd. 

Snelkoppeling (optioneel): Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Frontscherm hoogte 320 mm (optioneel): Geperforeerde staalplaat met poedercoa-
ting, zwenkbaar gemonteerd.

Elektrificatie (optioneel): 
Kabeldoorvoer hoekig: Aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Kabelkanaal verticaal: Metaal met poedercoating zwart.

Belangrijke opmerking: Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken 
van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer 
te vermijden.

Klaptafels Klaptafels

Parkeerpositie:
Voorbeeld 5 tafels geparkeerd (bladformaat: 700 x 1400 mm)



Speciaal voor vergaderruimtes is de skill serie uitgebreid 
met een vergadertafel met een vast onderstel: 

Optisch rank, met hetzelfde elegante design als de 
mobiele klaptafels, komen ook de grote tafelforma-
ten uitermate tot hun recht. De uitgebreide keuze aan 
formaten biedt inrichtingsmogelijkheden voor elke 
architectuur. Een doordacht kabelmanagement met 
verborgen kabeldoorvoer en eenvoudige plug-in op 
tafelniveau zorgt voor een perfecte media-integratie.

Design: Andreas Krob

Elegante, vaste vergadertafels

skill vergadertafels

skill vergadertafel:
elegant & optisch rank.

skill vergadertafels  I  
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De grote keuze aan formaten 
bieden talrijke design opties!

Vergadertafels Vergadertafels

Facultatief.

Bootvormige tafel Bootvormige tafel 2-delig Bootvormige tafel 3-delig

Vergadertafels:

Vierkante tafel Vierkante tafel gewelfd Ronde tafel

Rechthoekige tafel Rechthoekige tafel 2-delig Rechthoekige tafel 3-delig

Bootvormige tafel Bootvormige tafel 2-delig Bootvormige tafel 3-delig

Maten in mm

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL Fenix met nulvoeg, vochtbestendige laser-
kant (ABS), of MDF blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Het 
verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst 
volgens stalenkaart.

Onderstel: Bladdragers staal voorzien van zwarte poedercoating. Poten spuitgietalu-
minium. Kolom aluminium, met poedercoating. Kolom van vierkante en ronde tafels: 
stalen buis, met poedercoating. Kunststof stelglijders, zilvergrijs.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij melamine blad): aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal met poedercoating zwart.
Kabelkanaal verticaal: metaal met poedercoating zwart.

Standaarduitvoering vergadertafel:

Ronde tafel Vierkante tafel Vierkante tafel gewelfd Rechthoekige tafel



skill modulaire tafel: 
Uw flexibele communicatiesnelweg.

Het elegante, lichte design is kenmerkend voor onze 
productserie skill. De klaptafels en vergadertafels voor 
vaste opstellingen worden aangevuld met een modulair 
systeem. Hiermee kunnen eenvoudig twee tafelbladen 
door middel van een tafelpoot verbonden worden, zonder 
gereedschap. Door een grote keuze aan bladformaten kan 
vrijwel elke gewenste configuratie snel en gemakkelijk 
worden gevormd, ongeacht de grootte van de opstelling. 
Indien gewenst kunnen de elementen ook als losstaande 
tafels worden gebruikt.

Design: Andreas Krob

Flexible communicatiesnelweg

skill modulaire tafel skill modulaire tafel I  
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Einfach genial.

2.

3.

1.

Overzicht.

Door het losklikken van de vergrendeling in de in het tafelblad 
geïntegreerde grondplaat kan de poot gemakkelijk verplaatst 
worden. 

De poten zijn flexibel inzetbaar: als verbindingselement tussen twee 
tafelsegmenten of aan het uiteinde van de tafel.               

U kunt met slechts een paar handelingen 
en geheel zonder gereedschap nieuwe 
tafelvormen arrangeren.

Tafelhoogte Stapelwagen 6399-784: Capaciteit 16 onderstellenOnderstel T-poot

Rechthoekig segment Driehoeksegment links Driehoeksegment rechts Ovaalsegment Ovaal hoeksegment links Ovaal hoeksegment rechts

Cirkelsegment Half trapeziumsegment links afgerond Half trapeziumsegment rechts afgerond Trapeziumsegment afgerond  Kwartrond segment  

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laser-
kant (ABS), volkern, of MDF-blad met fineer met blad-rand herlijst (rechte deel van 
bladrand). Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart, aanbouwrand recht. 
Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart. Bladdragers spuitgiet-
aluminium, traverse stalen buis, met poedercoating.

Onderstel: T-poot onderstel, kolom aluminium, poten spuitgietaluminium, met 
poedercoating. Verbindingselementen spuitgietaluminium, gepolijst. Kunststof stel-
glijders, zilvergrijs.

Koppelstukken (optioneel): Staal/kunststof.

Frontscherm hoogte 300 mm (optioneel): Volkern 2 mm antraciet, metalen delen 
zwart.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij blad in melamine, HPL of volkern): aluminium met poedercoating, met
afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.

Kabelkanaal horizontaal: metaal met poedercoating.

Kabelklem voor kwartrond segment 3523: kunststof zwart.

Kabelkanaal verticaal: metaal met poedercoating zwart.

Standaarduitvoering:

Modulaire tafel:
Voorbeelden van configuraties

Maten in mm

Modulaire tafelModulaire tafel



Optisch en haptisch 
hoogwaardige
afwerkingen.

Stel zelf samen!
Producten naar uw eigen 
voorkeur configureren.

Configurator   I  

De combinatie van metalen oppervlakken en edele fineers geven elke tafel een unieke look én feel. Het gebruik van natuurlijke materialen 
draagt hier extra aan bij: desgewenst kan blank fineer worden afgewerkt met natuurlijke oliën, vrij van chemicaliën en daarom bijzonder 
milieuvriendelijk. De olie haalt de nerfstructuur van het hout op en geeft extra karakter aan het blad.

Hoogwaardige materialen geven  
meubelstukken een individueel karakter. 

Beuken Esdoorn Eiken Essen Noten Zwart eiken
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Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

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
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