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• Opvallend design door Mats Aldén©

• De perfecte balans tussen vorm en functie

• Beschikbaar met of zonder armsteunen

• Frame vervaardigd uit elektrolytisch verzinkt en 
gepoedercoat staal

• Dmv een terugspinfunctie komt de stoel steeds 
naar zijn oorspronkelijke positie

• Houten latten stoel uit geolied Eikenhout

• Tafelblad uitgerust met Sioo® geïmpregneerd 
Amerikaans Eikenhout

• Tafel voorzien van een 220 V voedingspunt 
voor het opladen van elektrische apparaten 
zoals smartphones, …

• In te betonneren of vast te verankeren dmv van 
een voetplaat• Hoogte: 104 cm

• Diepte: 67 cm

• Breedte: 68 cm of 56 cm (zonder armsteunen)

• Zithoogte: 46 cm

• Hoogte: 72 cm

• Diameter: 80 cm

• Draaistoel: 50 kg

• Tafel: 30 kg

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

AFMETINGEN (STOEL)

AFMETINGEN (TAFEL)

GEWICHT

INSTALLATIE

MATERIAAL

• Beschikbaar in Grijs Gris 2150 Sablé

• Beschikbaar in Puur wit RAL 9010

• Alle andere RAL kleuren mits supplement

BESCHIKBARE KLEUREN

Dit product vergt nog enige assemblage ter plaatsee (ca. 15 min.) - Kan bevestigd worden met bouten op een 
verharde ondergrond (bouten niet meegeleverd) - Het stopcontact wordt apart geleverd met afdichtkit

De stoel is vervaardigd uit 6 mm dik, lasergesneden, electrolytisch verzinkt en buitenbestendig 
gepoedercoate staalplaat - Het zit- en ruggedeelte is voorzien van geolied rood Eikenhout - Alle latten liggen 
verzinkt in het stalen frame en zijn onzichtbaar bevestigd

De tafel is vervaardigd uit 6 mm en 8 mm dik, lasergesneden, electrolytisch verzinkt en buitenbestendig 
gepoedercoate staalplaat - De voet is vervaardigd uit een stalen buis van 50 mm doorsnede en 2,5 mm dik, 
electrolytisch verzinkt en buitenbestendig gepoedercoat - Het tafelblad is voorzien van Sioo® geïmpregneerd 
Amerikaans Eikenhout - In de voet is een IP44 stopcontact voorzien met klapdeksel
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