
Erger je nooit meer aan wiebelende tafels of het opruimen van 
bierkaartjes. StableTable® is een stabiliserende tafel, ontworpen 
voor alle gelegenheden, van gezellige terrasjes, prachtige 
restaurants tot drukke foodcourts en bars.

Het uitgebreide StableTable® assortiment, met diverse hoogtes en 
afmetingen, biedt u de flexibiliteit om uw wensen en dromen waar te 
maken.

De gepatenteerde StableTable®-technologie, zit verwerkt in de poot 
en is dus goed beschermd. De tafel past zich automatisch aan zowel 
hobbels als groeven aan en overbrugt hoogteverschillen tot 25mm. 
Gedaan met wiebelende tafels!



Ontwerpconcept en voordelen
De StableTable® biedt de oplossing voor wiebelende tafels. Het stabiliseerd zelf 
hoogteverschillen tot 25mm, zo heb je nooit meer last van hobbels of groeven. 
De StableTable® is beschikbaar in verschillende designs, hoogtes, groottes en 
kleuren.

Lounge 
50 cm

Dinner
72 cm

Bar
108 cm

Andere hoogtes beschikbaar op aanvraag

Feiten
Zelfstabiliserend

Gebruik buiten
Gebruik binnen
Uv-bestendig
Stapelbaar

Ja. Tot 25mm hoogteverschil.
Compenseert groeven en bulten
Het hele jaar door
Ja
Ja
Ja kruiselings

Contactkwaliteit
ISO
Duurzaamheid

Montage

Ja
9001 en 14001
Volledig recycleerbaar, geproduceerd in 
Zweden
Onderstel wordt gemonteerd geleverd, 
FlexCross of FlipTop te bevestigen met 
één schroef.

Afmetingen tafelblad (cm, aanbevolen)
Classic Lounge 54cm
Classic 54cm leg
Classic 64cm leg
Classic 74cm leg
Classic 84cm leg
Classic 94cm leg
Classic Bar 64cm 

   

50-90
50-70
70-80
80-90

90-110*
100-120*

50-90

50x50-70x70
50x50
60x60
70x70
80x80
90x90

50x50-70x70

60x70
50x60
60x70
70x80

100-110*x70
120*x70
70x80

Voor bladen langer dan 120cm kunnen twee onderstellen gebruikt worden. * 110cm alleen met Flexcross

Materialen
Onderstel en FlexCross: gefreesd staal voorbehandeld voor gebruik buiten, met uv-bestendige poedercoating. 
Klapmechanisme versterkte kunststof.

Fliptop™ (rond) 
voor x-voeten 
van 54-74 cm

FlipTop™ 
(x-vorm) voor 
x-voeten van 

77-84 cm

Kleuren
  

 

Haken en handgreep met 
vergrendellus verkrijgbaar 

als accessoire voor 
FlipTop™ onderstellen

Zwart = 1

Metaal = 4

Zilver = 2

Geanodiseerd 
bruin = 5

Wit = 3

Antraciet = 7

Ook andere kleuren beschikbaar.
Onbewerkt metaal met 
transparante coating.
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