
yuno





yuno kenmerkt zich door minimalistisch design, gecombineerd met een doordacht technisch 
concept: Hij omarmt de positieve eigenschappen van een klaptafel en vermijdt de zwaktes. De 
extra handeling van het opklappen vervalt, wat resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing 
bij op- en afbouw. Desondanks kan door de constructie de tafel compact gestapeld worden 
wat resulteert in plaatsbesparende opslag. 

Om de handling van de tafels nog extra gemakkelijk te maken, zijn in de glijders kleine wieltjes 
geïntegreerd. De tafels hoeven daardoor niet van A naar B gedragen worden, maar kunnen 
– als de tafel aan één kant licht wordt opgetild – gemakkelijk vanuit het transportmiddel 
naar de eindbestemming worden gerold. In combinatie met de speciaal op maat gemaakte 
transportkar zorgt dit ervoor dat yuno door slechts één enkele persoon getransporteerd en 
gestapeld kan worden.

Stapelen zonder klappen!





yuno, het slimme alternatief voor de klaptafel. 

In grote (vergader-)ruimtes worden bijzonder hoge eisen gesteld aan een efficiënte 
handling van tafels en stoelen. De stapeltafel yuno werd speciaal voor deze berei-
ken ontwikkeld. Door het design van de tafel kan deze plaatsbesparend worden 
opgestapeld – zonder daarbij eerst het frame te moeten klappen. yuno is daarmee 
pionier in een compleet nieuwe generatie van stapeltafels. Het hoogwaardige design 
maakt yuno bovendien bij uitstek geschikt voor een keur aan inzetgebieden zoals 
seminar- of creatieve ruimtes.

Bijzonder praktisch bij banket- en rijopstellingen. In tegenstelling tot traditionele 
klaptafels kan yuno door zijn speciale kruisframe zonder extra element met elkaar 
in de lengte verbonden worden. Er zijn twee verbindingsmogelijkheden: worden 
de poten naast elkaar geplaatst dan ontstaat een naadloze overgang tussen de 
tafelbladen. Plaatst men de tafelpoten over elkaar heen, dan onstaat er een ruimte 
tussen de tafelbladen.

Design: Andreas Krob
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Rijk aan details.

Stoffen afscherming.
Een gestoffeerd frontscherm zorgt voor 
een visuele afscherming. Het frontscherm 
is zonder gereedschap te (de)monteren.

Compacte en plaatsbesparende opslag.
De tafels kunnen rechtopstaand in elkaar gesta-
peld worden, zowel op de grond als omgekeerd 
op transportplatform 6395, danwel verticaal 
op stapelwagen 6398-000.

Verticale kabelgeleiding.
In combinatie met de inbouwcontactdoos rond is 
optioneel een verticale kabelgeleiding mogelijk.

Moeiteloos transport.
De glijders met geïntegreerde 
wieltjes vergemakkelijken het 
verplaatsen van de tafel van 
transportkar naar bestemming.
Rolfunctie enkel geschikt voor 
korte afstanden over gladde 
vloeren.

Afsluitbare  
inbouwcontactdozen.
Met een simpele druk 
op de knop worden de 
inbouwcontactdozen 
geopend en gesloten 
(optioneel).

Geïntegreerde frameverbinding.
Door de speciale frameverbinding 
kan yuno zonder extra element in de 
lengterichting verbonden worden.

Overzicht.

Rechthoekige tafel Tafelhoogte Verbinding van de tafels

Stapelbaarheid:
Tot max. 10 tafels op de grond of op transportplatform.

Opstapeling op de grond Transportplatform 6395 Stapelwagen 6398-000 (voorbeeld bij tafellengte 1600)

Conferentie Bespreking VergaderingPresentatie Seminar

Maten in mm

Banket

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: 
Naar keuze melamine of HPL, optioneel lichtgewicht met naadloze, vochtbestendige 
laserkant (ABS), of volkern. 

Onderstel: 
Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladdragers spuitgietaluminium. Afwer-
king traverse en bladdragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en 
bladdragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. 
Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van 
poedercoating. 

Verbinding van de tafels: 
Door het over elkaar plaatsen van de frames kunnen de tafels zonder extra element in 
de lengte verbonden worden. 

Koppeling (optioneel):
Staal/kunststof, voor tafelbreedte 600 mm kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Frontscherm hoogte 280 mm (optioneel): 
Zwarte stofbespanning. Zonder gereedschap te monteren. 

Elektrificatie (optioneel):

Inbouwcontactdoos rond:
Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak mat chroom.

Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos
rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht blad niet mogelijk. 

Kabelgeleidingsset
Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter en verbindingskabel. Alleen mogelijk in 
combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.

Kabelvoering verticaal:
Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcontactdoos rond.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveau-
verschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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Designer Andreas Krob 
over de stapeltafel yuno:


