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De tafel voor alle gelegenheden.
Universeel inzetbaar, op hoog design- en kwaliteitsniveau en in vergelijking toch voordelig.  
Met deze eigenschappen onderscheidt het tafelprogramma clip zich van het gebruikelijke 
marktaanbod. clip maakt indruk door zijn neutrale, gereduceerde design dat harmonieus in 
verschillende architecturen kan worden geïntegreerd. In combinatie met zijn hoge functionaliteit 
is clip voor alle denkbare toepassingsgebieden in het projectsegment aan te raden.

Design: M. Ballendat



Eenvoudig universeel.

clip maakt indruk door zijn helder, gereduceerd, tot in detail doordacht 
design. Doordat het frame op enige afstand van het tafelblad is geplaatst 
wordt de optische lichtheid van de tafel geaccentueerd. Het rechtlijnige 
onderstel en het aansluitende blad volgen consequent de gereduceerde 
designlijn. De keus uit vierkante en ronde poten voor het onderstel maakt 
combineren met alle stoeltypes van Wiesner-Hager mogelijk.

clip is neutraal in design, maar uiterst variabel in uitvoering en functie.  
Het brede aanbod aan bladformaten maakt van clip een multifunctioneel 
tafelprogramma, dat bijna overal inzetbaar is: in kantines, bedrijfsrestaurants, 
pauzeruimtes en kantoren evenals bij presentaties, meetings en besprekingen. 
Voor het samenstellen van configuraties zijn geschikte koppelingen beschik-
baar. Desgewenst is ook elektrificatie voor deze tafels mogelijk.



Rijk aan details.

Kabelschacht (optie) voor 
eenvoudig inpluggen op 
tafelniveau.

clip tafels zijn stapelbaar en hiervoor uitgerust 
met stapelbescherming.

Bij tafels met ronde poten zijn de bladhoeken 
afgerond (uitgezonderd de halfronde tafel).

Metalen koppelingen (optie) voor veilige 
verbinding van tafels in configuraties.

Facultatief.

Voorbeelden van configuraties:

Bij vierkante poten zijn de bladhoeken hoekig.

Uitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met 
bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Poten en frame van stalen buis met poedercoating, kunststof stelglijders. Inclusief stapel-
bescherming. Naar keuze met vierkante of ronde poten.

Opties:
Koppelstukken: Metaal, per tafelzijde zijn 2 koppelstukken nodig (alleen lengtekoppeling). 
Elektrificatie: Kabeldoorvoer rond, kunststof kleur zilver, zwart of wit, of kabelschacht 
rechthoekig, metaal met poedercoating, voorzien van afdekklep. Tafel voorzien van kabel-
schacht is niet stapelbaar.
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