
Uitvoeringen:

 Blad in melamine (decor), fineervarianten of volkern

 Blad in 25 mm (3 laags spaanplaat/ 0,3 dikke ABS  

kant of massiefhoutverlijming met een radius van  

0,3cm)

 Diepte 70, 80 en 95 cm

 Breedte 120/140/160/180/200 cm (elips220cm)

 Pootstel A – zilvergrijs RAL 9006, witaluminium  

geëloxeerd beenprofiel

 Pootstel B – Alu gepolijst, zwart of witaluminium  

geëloxeerd beenprofiel

Basisconcept:

TWISTER is een mobiele klaptafel met een gepatenteerd

klapmechanisme welke gemakkelijk met één handgreep

bediend wordt. Zeer hoge stabiliteit met luxe uitstraling.

Behoeft geen onderhoud, zoals stofvrij houden en oliën,

door gesloten systeem. Draagkracht 75 kg op de hoek.

Pootstelvarianten:

 T-poot met gesloten draaimechanisme

 Iedere poot met 2 wielen, waarvan 1 geremd

Hoogte in-/verstelbaarheid:

 Vaste hoogte 74cm

Opbouw:

 Mechaniek voorzien van 2 onzichtbare draaiassen,  

welke schuin gepositioneerd zijn. Poten draaien  

automatisch naar binnen tijdens het klappen van

het blad. Geen zichtbare bekabeling.

 Pootstel gecentreerd geplaatst.

 Teen, pootprofiel en kopstuk zijn vastgeschroefd en  

met dwarsbalk verbonden.

Bladmogelijkheden:

 Rechthoek

 Rechthoek met gerondehoeken

 Verbindingselement (driehoek)

 Trapeze

 Sikkel

 Elips

Uitbreidingsmogelijkheden:

 Tafelverbindingen

 Bladoversteek van 14cm (vanaf breedte 140cm)

 Beschermingsrand (i.c.m. geronde hoeken)

 Frontpaneel (wit acrylglas), dat automatisch mee  

naar binnen klapt.

 Elektrificering, zoals cable-grips en netbox point

Flexibiliteit:

TWISTER kan, doordat elke tafel universeel is, in tal  

van opstellingen geplaatst worden. Of het nu gaat om  

snel een extra werkplek, of met meerdere tafels een

grote vergaderopstelling of een variabele  

trainingsruimte, alles is mogelijk. Gemakkelijk door 1  

persoon op- en af te bouwen en ruimtebesparend op  

te bergen.

Uitstraling:

 Luxe uitstraling

 Hoogwaardige materialen en afwerking

Normen en richtlijnen, gecertificeerd met:

 DIN EN 527-1

 DIN 147 + 4543-1

 DIN ISO 9241-5 

 BGR 234

 BGI 650

 EU 90/270

 EMAS

 Der BlaueEngel

De naleveringsgarantie voor WINI-producten bedraagt 10 jaar. 
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