
Onix

Materialen - bladen
• 18 mm MDF met hpl afgewerkt met 3 mm MDF-look stootrand in 

facet gefreesd, MDF blank gelakt

• 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking

• bij deelnaden rechte stootrand uitgevoerd volgens 

kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” en “Decoren 

Trendcollectie”

• kleuren volgens kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” en 

“Decoren Trendcollectie”

Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle decoren uit de 

Kerncollectie. Decoren uit de Trendcollectie met standaard ABS-

randafwerking in bijpassende kleur.

Onix Onix rond met gebogen frontpanelen en Fado stoelenOnix tafel

Materialen - frame
• metaaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten 

“Epoxy en lak - Kerncollectie” en “Epoxy en lak - Trendcollectie”

Specificaties
• blad: 18 mm dik

• bladvormen:  rond, 

 ellips, 

 tonvormig met afgeronde hoeken (R=100)

• frame: metaal

• terugliggend bladframe: 40x20 mm, wanddikte 2 mm

• poten: metaal, doorsnede 32mm, wanddikte 2 mm

• tafelhoogte:  18 mm blad 75 cm

• steldoppen metaal 

• open tafels met gebogen frontpanelen met een hoogte van 50 

cm, uitgevoerd in 2-zijdig hpl

Opties
• onderstel chroom

• kabeldoorvoerdop

• inbouwcontactdozen

(*) 

Tafel Onix is dankzij de slanke poten een elegante verschijning. In 

de uitvoering met in facet gefreesde bladranden wordt dit nog extra 

benadrukt. Geschikt voor een grote variëteit aan toepassingen, 

zoals vergader- en lesomgevingen, maar ook bedrijfsrestaurants. 

Door de optioneel verkrijgbare elektrificatie altijd direct beschikbaar 

voor een meeting met uitgebreide presentatie.
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Onix

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

LaserTec 
randafwerking

Onix keurmerken:

• bladen leverbaar als duurzaam gecertificeerd 

PEFC™- of FSC®-hout

• hoogwaardige LaserTec randafwerking van 

de melamine houtpanelen

Vepa keurmerken en duurzaamheid:

• ISO 9001 - kwaliteit

• ISO 14001 - milieu

• ISO 26000 - MVO -richtlijnen

• ILO - arbeids- en sociale standaarden

Keurmerken

Onix - tonvormig
breedte 120/100 cm

lengte 200 cm: 1-delig, 4-6 zitplaatsen
lengte 250 cm: 1-delig, 6-8 zitplaatsen

breedte 130/90 cm
lengte 360 cm: 2-delig, 8-10 zitplaatsen

lengte 450: 3-delig, 10-12 zitplaatsen
lengte 540 cm: 3-delig, 12-14 zitplaatsen
lengte 720 cm: 4-delig, 16-18 zitplaatsen

Onix - ellips
breedte 120 cm

lengte 180 cm: 1-delig, 4-6 zitplaatsen
lengte 220 cm: 1-delig, 6-8 zitplaatsen

Onix - rond
Ø 100 cm: 1-delig, 4 zitplaatsen

Ø 120 cm: 1-delig, 4-5 zitplaatsen

Onix - ellips
met frontpanelen 

bladdiepte: 90 cm
lengte 400: 6-delig,

10-12 zitplaatsen
lengte 500 cm: 6-delig,

14-16 zitplaatsen

Onix - ellips
 

bladdiepte: 90 cm
lengte 400: 6-delig, 

10-12 zitplaatsen
lengte 500 cm: 6-delig,

14-16 zitplaatsen

Onix - rond

bladdiepte: 90 cm
Ø 400 cm: 6-delig
10-12 zitplaatsen

Onix - rond
met frontpanelen 

bladdiepte: 90 cm
Ø 400 cm: 6-delig
10-12 zitplaatsen
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