
Kunststoef en
massief houten

tafels en stoelen

Meer „schwung“
dankzij de ronde
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Klaverbladtafels
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Stoel- en
tafelhoogtes

Vloerbeschermers voor stoelpoten:
• onze stoelen zijn standaard uitgevoerd met kunststof vloerbeschermers
• vloerbeschermers van vilt kunnen desgewenst worden geleverd tegen een meerprijs 

van 6,00 f per stoel (gelieve een „F“ aan het artikelnummer toe te voegen)

Stoel- en tafelhoogtes
De praktijk leert ons dat volgende verhoudingen tussen de grootte van het
kind en de bijpassende stoel- en tafelhoogte aanbevolen kunnen worden:
Lichaamslengte Zithoogte ca. Tafelhoogte
• tot 90 cm 22 cm 42 cm
• tot 105 cm 26 cm 46 cm
• tot 120 cm 30 cm 52 cm
• tot 135 cm 34 cm 58 cm
• tot 150 cm 38 cm 64 cm
• tot 165 cm 42 cm 70 cm
• tot 175 cm 46 cm 76 cm

Onze massief houten
stoelen hebben hun
sporen al verdiend op scholen
en in de kinderopvang. Duur-
zaam en stabiel is het oordeel!

Door de vormgeving, in het
bijzonder de voorgevormde
zitting en rugleuning, die niet
alleen het beste zitcomfort
bieden voor groot en klein,
maar ook zorgen voor een
harmonisch totaalbeeld van
tafel en stoel.
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Stapelbare
stoel „TIM“
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art.nr. zithoogte
TIM 22 22
TIM 26 26
TIM 30 30
TIM 34 34
TIM 38 38
TIM 42 42
TIM 46 46

art.nr. zithoogte
TIM 22A 22
TIM 26A 26
TIM 30A 30

Stapelbare stoel TIM
Het onderstel van deze stoel is gemaakt
van massief beukenhout. De zitting en de
rugleuning zijn vervaardigd van gevormd
multiplex.

Het onderstel ontleent zijn stabiliteit
aan de verzinking tussen de voorste poten
en zijkanten, die verlijmd zijn in een hoek
van 45 graden. Alle andere verbindingen
van het onderstel zijn verlijmde pen-
gatverbindingen.

De stoel is voorzien van een kniezitting.

Meerprijs voor veiligheidsgordel:
HG
alleen voor stoelhoogtes tot 26 cm

TIM met armleuningen



474

Stapelstoel
TOM in kleur…

Kleurcode voor TOM en de tafels:
RO – rood BL – blauw
GE – geel GR – groen

in cm:
lichaamsgrootte 120 135 150
zithoogte 30 34 38
tafelhoogte 50 – 54 58 – 62 63 – 67

TOM stoelen worden geleverd in sets van 2.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes.

…2 stuks per set
Zithoogte 30 cm
WC-30.. (prijs voor 2 stuks)

Zithoogte 34 cm
WC-34.. (prijs voor 2 stuks)

Zithoogte 38 cm
WC-38.. (prijs voor 2 stuks)

…in combinatie met onze onverwoestbare
en kleurrijke kunststof tafels
Gekleurde kinderstoelen gecombineerd met vrolijk gekleurde
en robuuste kunststof tafels. De kinderen zullen deze tafels en
stoelen mooi vinden. De tafelpoten zijn gemaakt van poeder-
gelakt metaal en zijn met een speciale driehoeksverbinding
gemonteerd en daardoor zeer stevig! Het tafelblad is zeer stevig
door het metalen raamwerk onder het tafelblad.

Rechthoekige kunststof tafel
Het tafelblad meet 120 x 60 cm, is
leverbaar in 3 hoogtes en is door een
metalen raamwerk verstevigd. 4 cm in
hoogte verstelbaar:
Hoogte 50 – 54 cm
HPTRE50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTRE58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTRE63..

Voorbeeld van mogelijke combinatie.
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…en ook bontgekleurde
tafels!
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Kunststof tafel in de vorm
van een halve maan
Het blad van deze tafel meet ca.
160 x 60 cm. Door de vorm van een halve
maan kunnen de kinderen praktisch aan
elke plaats aan tafel gaan zitten spelen.
Hoogte 50 – 54 cm
HPTHM50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTHM58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTHM63..

In dit voorbeeld hebben wij 2
tafelhoogtes gecombineerd. Dit
is ideaal voor groepen met grotere
én kleinere kinderen.

Vierkante kunststof tafel
Het blad van deze tafel meet 60 x 60 cm. 
De tafel is compact zodat ie praktisch
overal neergezet kan worden. Ook perfect 
als bijzettafel voor onze zitzakken of 
relaxeilanden.
Hoogte 50 – 54 cm
HPTQU50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTQU58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTQU63..

Combinatie van onze vierkante kunststof tafel en onze 
rechthoekige kunststof tafel, opgesteld in een L-vorm.

De tafels zijn voorzien van in hoogte verstelbare en 
poedergelakte metalen poten. De hoogteverstelling
is maximaal 4 cm. Zo kan de tafel aangepast 
worden aan oneffenheden in vloeren. De poten zijn
uiterst robuust en wankele tafels behoren hiermee 
tot het verleden, zelfs wanneer de kinderen op de
tafels lopen en springen.

4 cm

Trapeziumvormige kunststof tafel
Maten ca. 120 cm x 60 cm. De trapeziumvorm is bijzonder goed 
te combineren met onze rechthoekige kunststof tafel. Deze 
combinatie is afgebeeld op de bovenstaande foto. Ook een mooie
opstelling is 2 trapeziumtafels met de lange zijde tegen elkaar.
Natuurlijk zijn er nog veel meer combinaties mogelijk. 
U mag combineren…
Hoogte 50 – 54 cm
HPTTR50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTTR58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTTR63..

Voorbeeld van mogelijke combinatie.

Voorbeeld van mogelijke combinatie.

Voorbeeld van mogelijke combinatie.

Voorbeeld van
mogelijke combinatie.



Stapelbare stoelen van kunststof 
Zithoogte 30 cm
YCX-001.. (1 stuk)

Zithoogte 35 cm
YCX-004.. (1 stuk)

Zithoogte 40 cm
YCX-005.. (1 stuk)

476

Kunststofstoelen
en tafels…

Combineer

deze stoelen

met onze

kunststof tafels! 

Rechthoekige kunststof tafel
Het blad van deze tafel meet 120 x 60 cm, 
is leverbaar in 3 hoogtes en is stabiel
door het metalen raamwerk onder het
tafelblad. 
4 cm in hoogte verstelbaar:
Hoogte van 50 – 54 cm
HPTRE50..
Hoogte van 58 – 62 cm
HPTRE58..
Hoogte van 63 – 67 cm
HPTRE63..

Stapelbare kunststof stoelen…
…voor binnen en buiten!

UV-bestendig, moeilijk ontvlambaar
en weersbestendig. Kleurrijk én licht
van gewicht.
Praktische en universeel inzetbare
kinderstoelen, die ook nog zeer
robuust zijn. Leverbaar in 4 kleuren
en 3 hoogtes.

Stapelbaar

Licht

in cm:
lichaamsgrootte 120 135 150
zithoogte 30 34 38
tafelhoogte 50 – 54 58 – 62 63 – 67

Kleurcode voor de stapelstoel en
de tafels:
RO – rood BL – blauw
GE – geel GR – groen
MC – Multicolor (vanaf 12 stoelen)
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…voor binnen
en buiten!
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Trapeziumvormige kunststof tafel
Maten ca. 120 cm x 60 cm. De trapeziumvorm is bijzonder goed 
te combineren met onze rechthoekige kunststof tafel. Ook een
mooie combinatie is 2 trapeziumtafels met de lange zijde tegen
elkaar. Natuurlijk zijn er nog veel meer combinaties mogelijk. 
U mag combineren…
Hoogte 50 – 54 cm
HPTTR50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTTR58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTTR63..

De tafels zijn voorzien van in hoogte
verstelbare en poedergelakte
metalen poten. De hoogteverstel-
ling is maxi-maal 4 cm. Zo kan de
tafel aangepast worden aan
oneffenheden in vloeren. De poten
zijn uiterst robuust en wankele
tafels behoren hiermee tot het
verleden, zelfs wanneer de kinderen
op de tafels lopen en springen.

Vierkante kunststof tafel
Het blad van deze tafel meet 60 x 60 cm. 
De tafel is zo compact dat ie praktisch
overal neergezet kan worden.
Hoogte 50 – 54 cm
HPTQU50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTQU58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTQU63..

Ronde kunststof tafel
De diameter van het tafelblad is 130 cm.
Alle knutselaars hebben voldoende plaats
aan deze ronde tafel om hun creativiteit
tot uiting te brengen.
Hoogte 50 – 54 cm
HPTRU50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTRU58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTRU63..

Kunststof tafel in de vorm van halve maan
Het blad van deze tafel meet ca. 160 x 60 cm. Door de vorm van
een halve maan kunnen de kinderen praktisch aan elke plaats aan
tafel gaan zitten spelen. 
Hoogte 50 – 54 cm
HPTHM50..
Hoogte 58 – 62 cm
HPTHM58..
Hoogte 63 – 67 cm
HPTHM63..

4 cm



Maten, B/D: 120 x 60 cm
art.nr. hoogte
112 209 70 42
112 210 70 46
112 211 70 52
112 212 70 58
112 213 70 64
112 214 70 70
112 215 70 72
112 216 70 76

Tafels met
massief houten onderstel

Maten, B/D: 80 x 80 cm
art.nr. hoogte
112 109 70 42
112 110 70 46
112 111 70 52
112 112 70 58
112 113 70 64
112 114 70 70
112 115 70 72
112 116 70 76

Onze
tafelonderstellen

zijn vervaardigd in massief
beukenhout. Ze worden
kleurloos gelakt, getest naar
EN71-norm.

De tafelpoten zijn vierkant
(50 x 50 mm) en het
raamwerk is 70 mm hoog
en 22 mm dik.

De tafelbladen zijn voorzien
van volledig doorlopende,
afgeronde massief houten
omlijsting die verlijmd
wordt en zijn daarmee zeer
duurzaam.

Rechthoekige tafels
Maten, B/D: 80 x 60 cm
art.nr. hoogte
112 199 70 42
112 200 70 46
112 201 70 52
112 202 70 58
112 203 70 64
112 204 70 70
112 205 70 72
112 206 70 76

Maten, B/D: 120 x 80 cm
art.nr. hoogte
112 219 70 42
112 220 70 46
112 221 70 52
112 222 70 58
112 223 70 64
112 224 70 70
112 225 70 72
112 226 70 76

Vierkante tafels
Maten, B/D: 60 x 60 cm
art.nr. hoogte
112 099 70 42
112 100 70 46
112 101 70 52
112 102 70 58
112 103 70 64
112 104 70 70
112 105 70 72
112 106 70 76
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Nog meer afwisseling?
Combineer verschillende tafelvormen met elkaar. Erbij
horende stoelen voor uw leerlingen kunt u vinden vanaf
pagina 639, de passende leraarstoel vindt u op pagina 657.

Maten, 140 x 70 x 70 x 70 cm
art.nr. hoogte
112 709 70 42
112 710 70 46
112 711 70 52
112 712 70 58
112 713 70 64
112 714 70 70
112 715 70 72
112 716 70 76

Trapezium tafels
Maten, 120 x 60 x 60 x 60 cm
art.nr. hoogte
112 299 70 42
112 300 70 46
112 301 70 52
112 302 70 58
112 303 70 64
112 304 70 70
112 305 70 72
112 306 70 76

Halfronde tafels
Maten, B/D: 120 x 60 cm
art.nr. hoogte
112 399 70 42
112 400 70 46
112 401 70 52
112 402 70 58
112 403 70 64
112 404 70 70
112 405 70 72
112 406 70 76

Maten, B/D: 140 x 70 cm
art.nr. hoogte
112 409 70 42
112 410 70 46
112 411 70 52
112 412 70 58
112 413 70 64
112 414 70 70
112 415 70 72
112 416 70 76
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Tafels met
massief houten onderstel

Vloerbescherming voor onder onze tafelpoten:
• Onze tafelpoten zijn standaard voorzien van kunststof doppen.
• Vilt voor onder de poten is leverbaar tegen een meerprijs van

6,00 f per stoel. Graag een „F“ aan het artikelnummer toevoegen.

• Wenst u ronde poten, plaats dan een „R“ voor het
artikelnummer (meerprijs). 

• Wenst u tafelbladdragers die afgerond uitgefreesd zijn, plaats 
dan een „A“ voor het artikelnummer (meerprijs). 

Let op: bij tafelhoogtes tot 46 cm zijn uitgefreesde bladdragers 
noodzakelijk ingeval u stoelen met armleuningen gebruikt.

Voor fineer in verschillende kleuren,
zie pagina 4. Meerprijs

Maten, B/D: 160 x 120 cm
art.nr. hoogte
N 112 809 70 42
N 112 810 70 46
N 112 811 70 52
N 112 812 70 58
N 112 813 70 64
N 112 814 70 70
N 112 815 70 72
N 112 816 70 76

Ovale tafels
Maten, B/D: 140 x 80 cm
art.nr. hoogte
N 112 799 70 42
N 112 800 70 46
N 112 801 70 52
N 112 802 70 58
N 112 803 70 64
N 112 804 70 70
N 112 805 70 72
N 112 806 70 76

Ø 120 cm
art.nr. hoogte
N 112 509 70 42
N 112 510 70 46
N 112 511 70 52
N 112 512 70 58
N 112 513 70 64
N 112 514 70 70
N 112 515 70 72
N 112 516 70 76

Ronde tafels
Ø 100 cm
art.nr. hoogte
N 112 499 70 42
N 112 500 70 46
N 112 501 70 52
N 112 502 70 58
N 112 503 70 64
N 112 504 70 70
N 112 505 70 72
N 112 506 70 76
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„Maak
plaats!“

Ta
fe

ls
 e

n 
st

o
el

en

Mobiele tafels,
dat u daar niet eerder aan
hebt gedacht?!

Dan kunt u uw ruimtes
voor meerdere doeleinden
gebruiken: in een
vergaderopstelling
bijvoorbeeld, voor
ouderavonden, of
misschien moeten alle
tafels aan de kant?
De kinderen kunnen u
meehelpen de gemakke-
lijk verplaatsbare tafels
anders neer te zetten! De wielen:

dubbele wielen,
gemaakt van kunststof
in grijs/donkergrijs,

doorsnede 100 mm, 
draagkracht per wiel is 100 kg.

ZO WORDT UW TAFEL MOBIEL:
2 tafelpoten worden van wielen voorzien, de andere 2 tafelpoten
krijgen kunststof vloerbeschermers. Bij trapezium tafels worden
de poten van de lange zijde en bij rechthoekige- en ovale tafels,
de poten van de korte zijde van wielen voorzien.

Zoals u gewend bent, het artikelnummer van uw tafel
aangeven en hieraan het bestelnummer „TFR“ toevoegen.

Meerprijs per tafel
N TFR

De zeer goed lopende
en zwenkbare, maar
ook gemakkelijk vast
te zetten wielen,
zorgen ervoor dat u
de tafels snel kunt
verplaatsen en dat ze
stabiel staan!

• lichtlopend
• geruisloos
• zwenkbaar
• laat geen sporen na

• gemakkelijk vast te zetten 
en weer los te maken

• stabiele stand
• rollen niet weg
• draaien niet om de eigen as



Onze 
pedagogische

stoel.
Informatie zie

pagina 658!
G26

Knutseltafel
Door de halfronde vorm, is deze tafel bijzonder geschikt voor het werken in kleine
groepen. De 4 wielen, waarvan er 2 vastgezet kunnen worden, maken dat deze tafel in
elke hoek van de ruimte gebruikt kan worden. Aan de binnenkant, de plaats voor de on-
derwijzer(es), zitten 2 schuifladen voor het opbergen van schilder- en knutselmaterialen.
Het tafelblad is gemaakt van 25 mm dikke spaanplaat met beuken decor. De tafelpoten
hebben een doorsnede van 60 mm en zijn in de kleur RAL 9006 (grijs) gelakt.
Maten, B/H/D: 169 x 64/70 x 90 cm
N BAP 3-64 hoogte 64 cm
N BAP 3-70 hoogte 70 cm

G20

G27

Leverbare kleuren
(Aub in uw bestelling aangeven)

Sophie
• Traploos in hoogte verstelbare zitting met Toplift
• Medisch verantwoorde, ergonomische rugleuning met

geïntegreerde lumbale rugsteun, traploos in hoogte verstelbaar
• Systeem voor permanent contact voor het verstellen van

de rugleuning
• Mooi gevormde en stabiele kunststof kruisvoet in zwart
• Gewichtsafhankelijke zekerheids-dubbelwielen met rem
Zithoogte 42 – 55 cm • zitbreedte: 46 cm • Zitdiepte: 45 cm
TS-SOP..

482

Met kinderen
werken
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Onze tafels zijn nu ook leverbaar met
een fineerlaag in verschillende kleuren. 
Gelieve de kleurcode aan het
artikelnummer toe te voegen:
… … 74 blauw … … 75 oranje
… … 76 geel … … 77 grijs
Meerprijs voor gekleurde fineer
per tafel

Totale afmetingen: 224 x 120 cm Totale afmetingen: 164 x 120 cm

Deze combinatie is in alle tafelhoogtes leverbaar. De combi
bestaat uit 2 trapezium tafels van 120 x 60 x 60 x 60 cm en
1 rechthoekige tafel van 120 x 60 cm.
Kleurcode bij bestelling niet vergeten! 
74 voor blauw, 75 voor oranje, 76 voor geel, 77 voor grijs.
N 112 SET1.. hoogte 42
N 112 SET1.. hoogte 46
N 112 SET1.. hoogte 52
N 112 SET1.. hoogte 58
N 112 SET1.. hoogte 64
N 112 SET1.. hoogte 70
N 112 SET1.. hoogte 72
N 112 SET1.. hoogte 76

Tafelsets worden altijd met de tafelbladen in één kleur geleverd.
Deze combinatie is in alle tafelhoogtes leverbaar. De combi
bestaat uit 2 trapezium tafels van 120 x 60 x 60 x 60 cm en
2 rechthoekige tafels van 120 x 60 cm.
74 voor blauw, 75 voor oranje, 76 voor geel, 77 voor grijs.
N 112 SET2.. hoogte 42
N 112 SET2.. hoogte 46
N 112 SET2.. hoogte 52
N 112 SET2.. hoogte 58
N 112 SET2.. hoogte 64
N 112 SET2.. hoogte 70
N 112 SET2.. hoogte 72
N 112 SET2.. hoogte 76

Meegroei-tafels!
Onze tafelpoten worden met een solide en duurzame hoekverbinding aan de tafel gemonteerd
(een techniek uit de vakwerkbouw)! De verwisselbare tafelpoten hebben ook het voordeel dat de
tafels mee kunnen groeien met de groei van kinderen! Gewoon langere tafelpoten nabestellen!
Meegroei-tafels of uw tafels kunnen meegroeien! Prijs telkens voor 4 tafelpoten.

voor tafelhoogte
N TB42 42 cm
N TB46 46 cm
N TB52 52 cm
N TB58 58 cm

voor tafelhoogte
N TB64 64 cm
N TB70 70 cm
N TB72 72 cm
N TB76 76 cm

De combinatie die links staat afgebeeld is in alle tafelhoogtes
leverbaar. De combi bestaat uit 2 trapezium tafels van 120 x 60 x
60 x 60 cm. Gelieve de kleurcode aan het artikelnummer toe te
voegen: 74 voor blauw, 75 oranje, 76 geel of 77 voor grijs.
N 112 SET3.. hoogte 42
N 112 SET3.. hoogte 46
N 112 SET3.. hoogte 52
N 112 SET3.. hoogte 58
N 112 SET3.. hoogte 64
N 112 SET3.. hoogte 70
N 112 SET3.. hoogte 72
N 112 SET3.. hoogte 76

Meerprijs gekleurde bladen
Set 

Meerprijs gekleurde bladen
Set 

Totale afmetingen: 104 x 120 cm

Meerprijs gekleurde bladen
Set 

… 74 blauw … 75 oranje … 76 geel … 77 grijs



Eindeloos creatief! Hier kan u zien hoe flexibel de halfronde tafels zijn. Onze
nieuwe tafelserie met golfvormige bladen kunt u eindeloos combineren en zo alle mogelijke
opstellingen maken. 

Ook verschillende keuzes voor het onderstel: u kan kiezen tussen een massief houten-
of een stalen onderstel.
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BoxBoards verdelen de ruimte in
naar uw toepassingen. Zie pagina 30!



Wij zorgen voor een frisse vernieuwing
van uw kinderdagverblijf:
Wij vernieuwen met vormen!
De kleurrijke, speciaal voor kinderen ontwikkelde, tafels
met golfvormig bovenblad kunnen onderling eindeloos met
elkaar gecombineerd worden. Deze nieuwe tafelserie met
tafelblad „Swing-it“ is verkrijgbaar in:
• Vierkante tafel, Afm. ca. 60 x 60 cm
• Rechthoekige tafel, Afm. ca. 120 x 60 cm
• Halfronde tafel, Afm. ca. 120 x 60 cm
Deze passen perfect in elkaar en kunnen eindeloos opnieuw
gecombineerd worden.

Tezamen met onze kindvriendelijke zithoeken en
onze verrijdbare scheidingswanden, die even  flexibel
zijn als onze golfvormige tafels, maakt men telkens
weer nieuwe ruimtes.

Andere producten op deze pagina:
➊ Chillout Bag – zie pagina 308
➋ „Sofia“ zetel – zie pagina 291
➌ Het „A-toll“ speel- en knutselgerief – zie pagina 37
➍ Sport- en spelmatten – zie pagina 184
➎ Kasten en opberg mogelijkheden – zie pagina 681
➏ Droogwagen – zie pagina 16

Golfvormige
tafelbladen = de

vernieuwing van uw
kinderdagverblijf!
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Een nieuwe ruimte met onze
golfvormige tafels!
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Multifunctioneel gecombineerd met de 
„BoxBoards 120“! Zie vanaf pagina 30.

Een voorbeeld van combinatie: eerst
gebruikte men de 4 tafels apart, nu heeft
men ze opgesteld zodat ze een groep
vormen waaraan de kinderen kunnen aan
schilderen, knutselen of spelen.

2 Halfrond gegolfde tafels en 2 eenpersoons
gegolfde tafels vormen een kruis. U kan steeds
eindeloos creatief uitbreiden om meer plaats
te verkrijgen.

Onze tafelserie
met golfvormige bladen 
„Swing-it Woody“
kunt u eindeloos combineren en zo alle
mogelijke opstellingen maken. In combinatie met de
reeks „BoxBoard 120“, zie pagina 30;  kunt u de ruimte 
functioneel inrichten. De verrijdbare scheidingswanden 
bieden extra werkruimte. Gelieve bij uw bestelling steeds
de tafelhoogte: zie pagina 472 en het tafelbladdecor te
vermelden.

486

Swing it  –
Woody



„Swing-it
Woody“

Tafel met golfvormig tafelblad
voorzien van een massief beuken-
houten onderstel. Tafelbladen
verkrijgbaar in 5 diverse kleuren.
Vierkant-, rechthoekig- en half-
ronde tafels kunnen naar believen
gecombineerd worden.
De tafelbladen zijn voorzien van
een melamine toplaag en
afgewerkt met een ABS-rand in
decor beuken.
De randen zijn steeds afgewerkt in
bijpassend beuken decor.
Tafelbladen zijn in 4 hoogtes lever-
baar. Gelieve deze bij uw bestelling
aan te geven tezamen met het
gewenste tafelblad decor.

Vierkant golfvormige tafel
Maten ca. 60 x 60 cm, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
WI-66-..

Rechthoekig golfvormige tafel 
Maten ca. 120 x 60 cm, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
WI-126-..

Halfrond golfvormige tafel
Maten ca. 120 x 60 cm, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
WI-126HR-..

De tafelbladen zijn voorzien van een melamine toplaag
en afgewerkt met een ABS-rand in decor beuken.
Tafelbladen, zonder prijsverschil, verkrijgbaar in
5 diverse kleuren.
Gelieve deze bij uw bestelling
aan te geven:
01 - beuken    ·    02 - watergroen    ·    03 - geel
04 - rood    ·    05 - alpenzee-blauw
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„Swing-it Steely“

Halfrond golfvormige tafel
Maten, B/D: 120 x 60 cm
Vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-126SHR..
In hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-126SHR-H

Verrijdbare halfrond golfvormige tafel
Maten, B/D: 120 x 60 cm
Verrijdbaar, met vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-126SHR..F
Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-126SHR-HF

Gelieve de gewenste decor bij uw
bestelling aan te geven!
01 - beuken    ·    02 - watergroen    ·    03 - geel
04 - rood    ·    05 - alpenzee-blauw
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Als alternatief op de „Swing-it Woody“ tafels
bieden wij u deze tafel met golfvormig tafelblad
aan met een onderstel uitgevoerd in 40 mm
diameter stalen ronde stalen.

Voor nog meer flexibiliteit bieden wij u deze tafels
aan in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. De ver-
rijdbare tafels zijn telkens voorzien van 2 wielen,
zodat ze makkelijk verplaatsbaar zijn.
De in hoogte verstelbare tafels kunnen naar wens
en grootte van de kinderen snel worden aangepast.



Rechthoekige, vierkante
en halfronde tafels 

kunnen naar eigen keuze met
elkaar gecombineerd worden.

Vierkant golfvormige tafel
Maten, B/D: 60 x 60 cm
Vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-66S-..
In hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-66S-H

Verrijdbaar, met vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-66S-..F
Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-66S-HF

Rechthoekig golfvormige tafel 
Maten, B/D: 120 x 60 cm
Vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-126S-..
In hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-126S-H

Verrijdbaar, met vaste hoogte,
gelieve de gewenste hoogte aan te geven bij uw bestelling
WI-126S-..F
Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar van 52 tot 66 cm
WI-126S-HF
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Flexibiliteit staat 
centraal in het gamma!

Een mooi kleur- en
vormenspel!
De klaverbladtafels staan toe om
eindeloos met elkaar te combineren.
Er zijn tafels met 2, 3 en 4 blaadjes en ze
passen allen perfect in elkaar.

Ieder model kan ook verrijdbaar, in hoogte
verstelbaar en met diverse tafelbladen
worden verkregen.

Klavertje 2-tafel, met tafelblad in melamine
Vast onderstel, gepoedercoat in RAL 7035, lichtgrijs.
Tafelblad vervaardigd in met melamine overtrokken spaanplaat
(standaarduitvoering zie onderaan rechts).
Maten, B/D: 118 x 49 cm

Vaststaand, gelieve gewenste hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-2
Vaststaand, in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-2H
Verrijdbaar, gelieve gewenste hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-2F
Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-2HF

Klavertje 2-tafel,
met tafelblad in volkernplaat PowerSurf
Mogelijke uitvoeringen van de extra robuuste en stabiele
volkernplaat kunt u terugvinden op pagina 2.
Maten, B/D: 118 x 49 cm

Vaststaand, gelieve gewenste hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V2
Vaststaand, in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V2H
Verrijdbaar, gelieve gewenste hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V2F
Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V2HF
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Klavertje 4-tafel,
met tafelblad in melamine
Vast onderstel, gepoedercoat in RAL 7035,
lichtgrijs. Tafelblad vervaardigd in met
melamine overtrokken spaanplaat
Maten, B/D: 139 x 139 cm

Vaststaand, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-4
Vaststaand,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-4H
Verrijdbaar, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-4F
Verrijdbaar,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-4HF

Decors Volkern tafelblad

Decors melamine toplaag

➎

Klaverbladtafels –
die brengen geluk

Klavertje 4-tafel, met tafelblad
in volkernplaat PowerSurf
Mogelijke uitvoeringen kunt u terugvinden
op pagina 2.
Maten, B/D: 139 x 139 cm

Vaststaand, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V4
Vaststaand,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V4H
Verrijdbaar, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V4F
Verrijdbaar,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V4HF

Klavertje 3-tafel, met tafelblad
in volkernplaat PowerSurf
Mogelijke uitvoeringen van
de extra robuuste en stabiele
volkernplaat kunt u terugvinden
op pagina  2.
Maten, B/D: 139 x 139 cm

Vaststaand, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V3
Vaststaand,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V3H
Verrijdbaar, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-V3F
Verrijdbaar,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-V3HF

Klavertje 3-tafel,
met tafelblad in melamine
Vast onderstel, gepoedercoat in RAL 7035,
lichtgrijs. Tafelblad vervaardigd in met
melamine overtrokken spaanplaat (stan-
daarduitvoering zie onderaan rechts).
Maten, B/D: 139 x 139 cm

Vaststaand, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-3
Vaststaand,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-3H
Verrijdbaar, gelieve gewenste
hoogte aan te geven, zie pagina 622
KBT-3F
Verrijdbaar,
in hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
KBT-3HF
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Meer infos zie pagina 2.
➊Ahorn  ➋Grijs  ➌ Blauw  ➍ Licht beuken

Meer infos zie pagina 487.
➊ Beuken   ➋Watergroen   ➌Geel
➍ Rood   ➎Alpenzee blauw
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kurvIQ:120-set: Een ronde zaak
De set bestaat uit:
• 2 x kurvIQ:120 1/8ste tafel, onderstel

in RAL 9006, wit-alu, blad in rood
• 2 x kurvIQ:120 1/8ste tafel, onderstel

in RAL 9006, wit-alu, blad in geel
• 4 x kurviQ:120 1/8ste kast in hoogte 6,

beukdecor, rugwand in wit
Gelieve bij uw bestelling de gewenste
hoogte aan te geven.
W86-SetRS2

Kasten en tafels hebben een zelfde basisvorm
en kunnen zo perfect gecombineerd worden.

Gelieve bij uw bestelling steeds de gewenste
tafel- en kasthoogte te willen aangeven.

De tabellen vindt u rechts. De rugwand van
de kasten is steeds wit.

De volledige cirkel heeft een
doormeter van 240 cm.

De kurvIQ:120-serie
opent nieuwe perspectieven:
zo flexibel en naar eigen
wens hebt u nog nooit
tafels en kasten kunnen
combineren.

Laat uw fantasie de vrije
loop. Zeer interessant ook
om tafels en kasten in een
zelfde hoogte te bestellen
zo  een mooi groot werkvlak
te creëren.

Zowel de tafels als de kasten baseren
zich altijd op een 1/8-cirkel. De diepte
is telkens 60 cm en de binnenstraal
is 120 cm. Daarom kunnen de tafels
en kasten uit deze serie moeiteloos
gecombineerd worden met onze
Swing-it „Steely“ en Swing-it „Woody“
gegolfde tafels.



Bestelgrootte Hoogte

0 72 cm

1 58 cm

2 64 cm

3 70 cm

4 76 cm

6 80 cm

8 100 cm

Bestelgroottes voor kurvIQ:120
Tafels en kasten

kurviQ:120 1/8ste kast
Ronde kast uit melamine meubelplaat.
Korpus en legbord(en) in hieronder
vermelde kleuren verkrijgbaar
(zie hieronder), achterwand altijd
in wit. Verrijdbaar dankzij 4 stevige
wielen, 2 daarvan geremd.
Bij bestelling s.v.p. het gewenste hout-
dekor en de kasthoogte vermelden.
Maten, B/D: ca. 90 x 64 cm

T/m hoogte 4
voorzien van 1 vast legbord
W860-S12..

Vanaf hoogte 6
voorzien van 2 vaste legborden
W860-S12..

De meubelplaat wordt standaard
met een beuken omlijsting geleverd.

Zonder meerprijs keuze uit 5 decors.
Gelieve het gewenste decor bij
bestelling te vermelden.

01 - beuken 02 - watergroen
03 - geel 04 - rood
05 - alpenzee blauw

kurvIQ:120 houtdecors

➊

➋

➌

➍

➎

kurvIQ:120 1/8ste tafel
Tafels voorzien van een stabiel
gelast stalen frame, standaard in
RAL7035 lichtgrijs.
Verrijdbaar en daardoor zeer flexi-
bel inzetbaar. 2 wielen met rem.
Bij bestelling s.v.p. het gewenste
tafelbladdecor vermelden.

Tafelblad met
melamine toplaag
Gelieve tafelhoogte aan te geven
W860-T12F..
Hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
W860-T12HF..

Volkerntafelblad
„PowerSurf“
Gelieve tafelhoogte aan te geven
W860-T12FV..
Hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
W860-T12HFV..
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In groepsverband individueel
– kurvIQ:120
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De perfecte aanvulling
op de stoelen uit het

TIM assortiment:
4-poots krukken met ronde of vier-
kante zitting en 3-poots krukken met 
klaverbladzitting. Zitting uit 18 mm
blank gelakt beuken multiplex.

Kruk „PAUL“ met ronde zitting
art.nr. Zithoogte Diameter
PAUL 18 18 cm 25 cm
PAUL 22 22 cm 25 cm
PAUL 26 26 cm 25 cm
PAUL 30 30 cm 30 cm
PAUL 34 34 cm 30 cm
PAUL 38 38 cm 30 cm
PAUL 42 42 cm 35 cm
PAUL 46 46 cm 35 cm

Kruk met klaverbladzitting
art.nr. Zithoogte Diameter
SHO K3-22 22 cm 25 cm
SHO K3-26 26 cm 25 cm
SHO K3-30 30 cm 30 cm
SHO K3-34 34 cm 30 cm
SHO K3-38 38 cm 30 cm
SHO K3-42 42 cm 35 cm
SHO K3-46 46 cm 35 cm

Kruk „Max“ met vierkante zitting
art.nr. Zithoogte
MAX 26 26 cm
MAX 30 30 cm
MAX 34 34 cm
MAX 38 38 cm
MAX 42 42 cm
MAX 46 46 cm


