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TAFELS UNIVERSAL ESSENTIAL:  
TERUG NAAR DE ESSENTIE
De mogelijkheden met deze tafels zijn eindeloos: van reftertafel voor kleuters, leerlingentafel in het lager of secundair 
onderwijs tot allround tafel voor elke ruimte. Universal is de absolute top in prijs-kwaliteit want steeds voorzien van 
krasbestendig HPL tafelblad! De perfecte allrounder voor intensief gebruik.

• Standaard geleverd met ronde poten met een diameter van 40 mm. 
• Standaard geleverd met uiterst krasbestendig HPL blad, met een dikte van 18 mm.
• Standaard kleur tafelblad: beuk. Indien u een ander kleur blad wenst, gelieve dit op te geven bij bestelling.
• U kan kiezen uit ruim 18 kleuren voor het metalen frame en 4 verschillende tafelbladen: beuk, esdoorn, wit of grijs.

TAFEL UNIVERSAL
P8080+CODE hoogte+CODEkleur frame en blad  80 x 80 cm € 182,00
P100100+CODE hoogte+CODEkleur frame en blad 100 x 100 cm € 341,70
P120120+CODE hoogte+CODEkleur frame en blad 120 x 120 cm € 397,60

Standaard rechte afboording Optie: afgeronde tafelhoeken

TAFEL UNIVERSAL
P7050+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  70 x 50 cm € 179,50
P12050+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  120 x 50 cm € 225,20
P12060+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  120 x 60 cm € 233,10
P12080+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  120 x 80 cm € 249,50
P14060+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  140 x 60 cm € 251,95
P14080+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  140 x 80 cm € 289,90
P16060+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  160 x 60 cm € 315,99
P16080+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  160 x 80 cm € 335,50
P18080+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  180 x 80 cm € 438,50
P20080+CODE hoogte+CODEkleurframe+CODEkleurblad  200 x 80 cm € 472,95

VIERKANTE TAFELS
Deze vierkante tafels zijn verkrijgbaar tot 160 x 160 cm en 
vormen een ideale groepstafel. Wil je nog meer flexibiliteit? 
Voeg dan 2 of 4 wielen toe.

RECHTHOEKIGE TAFELS

CODE Tafelhoogte

52 52 cm

58 58 cm

64 64 cm

70 70 cm

76 76 cm

CODE KLEUR FRAME

9003 7035 1018 1033 2004 4003

3020 3002 3004 6029 6018 5015

5002 5007 5014 9006 7037 9005


