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Accessoires
Bekabeling

Elektrificatie
•  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. 

Ergonomie
De tafels voldoen aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid
•  NEN-EN 527-1,2 en 3 
•  NEN-EN 15372
•  NPR 1813

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

Tafels
Tafels voor veelzijdig gebruik, vrijstaand in de ruimte. Als 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. 

Kenmerken
•  Modulaire constructie, vaste zithoogte 74 cm of stahoogte 110 cm. 
•  Uitwisselbare bladen, profielen en pootjukken, voorbereid op veranderende wensen en omstandigheden.
•  Vijfhoekige, tabs oplopende pootvorm.    
•  Bijpassende TABS krukken en banken.
•  Ruime keuze in maatvoering tafellengte van 140 cm oplopend tot 400 cm.
•  Vanaf 280 cm is het blad voorzien van 2 bladdelen.
•  Vanaf 320 cm heeft de tafel 6 poten.

Bladuitvoeringen
• Functionele en premuim 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. Randafwerking met facet  

contourfreeswerk, 1 mm aluminium afwerkrand en blanke lakafwerking
• Ruime keuze in standaard bladformaten: rechthoek, rond of vierkant.

http://www.voortmanmeubel.nl/
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Afmetingen

http://www.voortmanmeubel.nl/




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 over-

leggen 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.

opstarten
08.17 uur

ontmoeten
10.00  uur

plannen
11.40 uur

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



plannen
11.40 uur

ontspannen
15.12 uur

        
Duurzaam en circulair design

Voortman ontwikkelt al haar meubilair, zo ook TABS, op basis van circulaire 

uitgangspunten met herbruikbare grondstoffen en materialen en duurzame 

productie in eigen fabriek:

 

• Alle onderdelen zijn op basis van uitwisselbaarheid in een andere configuratie 

 van TABS toepasbaar of na elke gebruiksperiode herbruikbaar.

• Grondstoffen en materialen zijn volledig recyclebaar. Staal is zelfs oneindig 

 recyclebaar zonder kwaliteitsverlies.

• Moderne technologie voor metaalbewerking, poedercoating en montage 

 zijn een garantie voor een laag energie- en materiaalgebruik en minimale   

 afvalstromen.

Circulariteit is maatwerk in de praktijk. Met onze fabricage en 
dienstverlening zitten wij letterlijk om de hoek en daardoor bij 
uitstek in staat uw en onze ambitie waar te maken. Het is onze 
permanente opdracht om duurzame producten te maken die nu 
en tot in lengte van jaren hun waarde behouden. 

Frank Lambalk



Bladuitvoering

Tafelmodellen

17  Wit
20  Bruin eiken
nerfstructuur

01 Grijs
31 Walnoot
mat structuur

14 Ahorn
32 Steeneiken
nerfstructuur

12 Eiken
33 Donker essen 
mat structuur

19 Noten

Lakkleur metaaldelen

03  Wit
ral 9016

01  Wit
aluminium

08 Champagne

05 Diepzwart
ral 9005

06 
Aluminium

09 Lichtgrijs
ral 7035

17 Donkergrijs
metallic

70 Zwartgrijs
ral 7021

19 Bronstgrijs
metallic

29 Zwart
metallic

12  Zilver

14  Donkerbruin

Uni

Zit uitvoering

Sta uitvoering

Metallic Structuur

         Basiscollectie

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

•  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 en vierkant

• Lengte- en breedtematen afgestemd op compacte en royale zitplaatsen 

 voor 4 tot 14 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
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