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Bladuitvoeringen
•   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.
•   Bladranden afgewerkt met facet contourfreeswerk, 2 mm kunststof afwerkrand en blanke lakafwerking.
•   Ruime keuze in standaard bladformaten: rond of vierkant.

INFORMA kolomtafels
Kolomtafels zijn breed toepasbaar in kantoren, ontvangstruimten en bedrijfsrestaurant omgevingen. 
De constructie met de centrale pootkolom en dunne voetplaat combineert een compacte maatvoering 
met optimale vrije beenruimte.

Tafelonderstel
Het modulaire onderstel wordt op eenvoudige wijze gemonteerd. Voetplaat, kolom en bladframe worden 
door middel van een draadstang met elkaar verbonden en aangespannen. De onderdelen zijn uitwisselbaar 
en afgestemd op toepassing voor tafel hoogten van 45, 74 of 110 cm in combinatie met bladafmetingen 
oplopend van 60 tot 120 cm doorsnede. 

Ronde en vierkante uitvoering
Ronde bladen worden gecombineerd met een ronde pootkolom en ronde voetplaat. Vierkante bladen 
worden gecombineerd met een vierkante pootkolom en afgeronde, vierkante voetplaat. De vierkante 
bladen worden naar keuze met haakse hoeken of radius hoeken uitgevoerd.

Lakuitvoeringen
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.
zie productblad lakkleuren.

Samenstelling
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Maatvoeringen INFORMA tafels 
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Tafels diameter 60 t/m 90 cm worden voorzien van voetplaat ø 56 cm
Tafels diameter 100 t/m 120 cm worden voorzien van voetplaat ø 65 cm

Vierkant
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Tafels vierkant 70 t/m 100 cm 
worden voorzien van voetplaat 
56 x 56 cm
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Voortman Kantoormeubelen BV
Edisonweg 3 
1446 TM Purmerend 
T + 31 (0)88 004 87 00
verkoop@voortmanmeubel.nl

VOORTMANMEUBEL.NL

Kwaliteit en duurzaamheid
Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens 
de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 
2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons 
duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2020.
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