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TABS TAFELS Veelzijdig, voor elk moment van de dag
 

Een tafel, vrijstaand in de ruimte. Een plek om elkaar te ontmoeten, van gedachten te 

wisselen, voor een kop koffie of een snelle lunch. Voor gezamenlijk werken en overleg. 

Weg van de klassieke werkplek. Informeel en inspirerend, maar toch functioneel.

Tafels uit de TABS serie nodigen uit om aan te werken, te ontmoeten, te overleggen of 

even te ontspannen. Zittend of staand, alleen of in teamverband. Van begin tot einde van 

de werkdag.

Het gebruik van plaatstaal garandeert een zeer stabiele constructie waardoor grote 

tafelformaten op vier of gekoppelde opstellingen op zes poten, zowel op zit- als 

stahoogte, mogelijk zijn. Kortom een sterk staaltje van toegepaste vormgeving.

Ik heb mij bij het ontwerp laten inspireren door de Japanse 

vouwkunst Origami. Plaatstaal wordt op een ingenieuze wijze 

gevouwen tot een vijfhoekige, vanuit een punt in de vloer 

gezien, taps oplopende pootvorm. Vanuit elk gezichtspunt zijn 

de vouwlijnen te zien en blijven de proporties intact.

Hans Verboom, ontwerper



TABS

Rond / vierkant

Hoogte 74 cm





TABS

Schuine poten

Hoogte 74 cm



TABS

Schuine poten

Hoogte 74 cm



TABS

Rechte poten

Hoogte 74 cm



TABS

Statafels

Hoogte 110 cm





TABS

Salontafels

Hoogte 43 cm



TABS

Krukken en banken

Hoogte 50 / 80 cm





TABS

Tafelschermen

Hoogte 31 cm



TABS

Zijschermen

Hoogte 40 cm



TABS

Elektrificatie

Elektrificatiebox

Dubbele inbouwstekkerdoos met klep



TABS basiscollectie
 

• Modulaire constructie, vaste zithoogte 74 cm of stahoogte 110 cm

•  Keuze uit 11 lakkleuren

•   Uitwisselbare bladen, profielen en pootjukken, voorbereid op veranderende wensen 

en omstandigheden

•  Functionele en premium bladmaterialen en –afwerking

• Basisuitvoering: 18 mm melamine spaanplaat bladen

• Intensief gebruik: 24 mm spaanplaat bladen met HPL afwerking

• Representatief: 23 mm multiplex bladen met HPL afwerking

• Ruime keuze in standaard bladformaten: rechthoek, rond, vierkant en ovaal

• Keuze uit 9 bladdecoren

•   Lengte- en breedtematen afgestemd op compacte en royale zitplaatsen voor  

4 tot 16 personen

• Uitgekiende bekabeling en stroom-/datavoorziening

• Alle poten kunnen gebruikt worden voor de opvoer van bekabeling

• Horizontale kabeldoorvoer door bladprofielen is uit het zicht

• Stroom/netwerkvoorziening wordt centraal in het blad geplaatst

• Metalen of gestoffeerde tafelschermen en zijschermen voor visuele privacy

• Bijpassende salontafels, krukken en banken

• Krukken en banken in verschillende bladdecoren en stof uitvoeringen
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