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Gezelligheid troef aan de Share-designtafel

Rond, vierkant of in vrije vorm, de Share-tafel 

integreert perfect in elke ruimte en past zich aan je 

wensen aan. Het massief eiken tafelblad geeft deze 

tafel een robuuste, tijdloze look. Voor een gezellig 

etentje, een hartelijk ontbijt of een spontane babbel 

met een tasje koffie erbij.

Warm en flexibel
De Share-designtafel staat voor warmte en 

gezelligheid door zijn massief eiken tafelblad. Share 

is uiterst flexibel in ontwerp. Zo beslis je zelf hoe je 

tafel eruit zal zien: rond, vierkant of een vrije vorm. 

Bovendien is hij beschikbaar in diverse kleuren. Stem 

Share af op je interieur en combineer hem met de 

comfortabele Hello-eetstoel.

Doordacht design
Met zijn ronde, vierkante of kruispoot geeft Share 

de nodige stabiliteit aan tafel en volgt de lijn van je 

gekozen tafelblad. Share is uitgewerkt met ingewerkte 

vloerdoppen onder de vloerplaat, waardoor deze de 

grond niet volledig raakt. Zo ontstaat er luchtcirculatie 

onder de plaat en krijgen vuilophoping en roest geen 

schijn van kans.

Groot of klein, jong of oud, met Share deel je alle 

mooie momenten.

Share
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VLOERPLAAT
Vloerplaat in zwart geëpoxeerd staal van 8 mm dikte 

en voorzien van vilt vloerbeschermers onderaan. 

De vloerplaat is beschikbaar in 3 vormen: rond, 

vierkant met afgeronde hoeken met radius 30 mm en 

kruisvormig. 

  

De afmetingen van de vloerplaat hangen af van de 

grootte van het tafelblad. Bij vrije vorm tafelbladen 

wordt er gebruik gemaakt van 2 vloerplaten met 

verschillende afmetingen. 

CENTRALE KOLOMPOOT
De centrale kolompoot bestaat uit ronde stalen kolom 

in zwart geëpoxeerd staal in 2 afmetingen naargelang 

de grootte van het tafelblad. 

De centrale kolompoot heeft een diameter van 76 

mm en wanddikte van 2 mm bij tafelbladen tot en met 

lengte of diameter van 90 cm. 

De centrale kolompoot heeft een diameter van 102 

mm en wanddikte 2 mm bij tafelbladen vanaf lengte of 

diameter van 90 cm. 

TAFELHOOGTE
Totale hoogte van de tafel is 76 cm. Bij alle tafels is 

de vrije hoogte (de hoogte van de grond tot aan de 

onderkant van het tafelblad) 72 cm, geschikt voor 

rolstoelen.

TAFELBLAD EN BOVENPLAAT
Het tafelblad wordt bevestigd aan de tafelpoot via een 

bovenplaat in zwart geëpoxeerd staal. De bovenplaat 

heeft een diameter van 45 cm en is 6 mm dik. 

Het tafelblad is opgebouwd uit massieve eik, en er 

is keuze uit een vierkante, ronde of vrije vorm. De 

tafebladen hebben een dikte van 4 cm. Vierkante 

tafelbladen bevatten 4 rechte hoeken. De vrije vorm 

tafelbladen beschikken over een gefaceteerde rand. 

      

TAFELCONSTRUCTIE
De centrale kolompoot is bevestigd met bouten 

aan het tafelblad via een metalen bovenplaat die 

vastgeschroefd is op het tafelblad. De tafel steunt 

op de vloer op een metalen vloerplaat, bevetsigd via 

bouten aan de centrale kolompoot.  

KLEURENOPTIES
De Share designtafel is beschikbaar met zwarte 

kolompoot en voet en volhouten tafelblad in diverse 

kleuren afhankelijk van de vorm van het tafelblad. 

Een volledig overzicht van alle kleuren is te vinden op  

www.tuoi.be/materialen. 



 tuoi.be — info@tuoi.be v1 — 01/2023

Share
TAFEL

DESIGN — TUOI DESIGN TEAM

LEADING BRAND AMBASSADOR — AXEL ENTHOVEN

TAFELBLAD VLOERPLAAT TAFEL

HOOGTE
GEWICHT ILLUSTRATIE

VORM AFMETING VORM AFMETING

rond Ø70 rond Ø52 76 35

rond Ø80 rond Ø52 76 38

rond Ø90 rond Ø52 76 42

rond Ø100 rond Ø70 76 57

rond Ø120 rond Ø70 76 69

rond Ø70 vierkant 52x52 76 39

rond Ø80 vierkant 52x52 76 42

rond Ø90 vierkant 52x52 76 46

rond Ø100 vierkant 70x70 76 65

rond Ø120 vierkant 70x70 76 75

rond Ø70 kruis 57x57 76 28

rond Ø80 kruis 57x57 76 31

rond Ø90 kruis 57x57 76 35

rond Ø100 kruis 70x70 76 44

rond Ø120 kruis 70x70 76 54

vierkant 70x70 rond Ø52 76 38

vierkant 80x80 rond Ø52 76 42

vierkant 90x90 rond Ø52 76 47

vierkant 100x100 rond Ø70 76 65

vierkant 120x120 rond Ø70 76 78

vierkant 70x70 vierkant 52x52 76 42

vierkant 80x80 vierkant 52x52 76 46

vierkant 90x90 vierkant 52x52 76 51

vierkant 100x100 vierkant 70x70 76 70

vierkant 120x120 vierkant 70x70 76 84

vierkant 70x70 kruis 57x57 76 31

vierkant 80x80 kruis 57x57 76 35

vierkant 90x90 kruis 57x57 76 40

vierkant 100x100 kruis 70x70 76 49

vierkant 120x120 kruis 70x70 76 63
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TAFELBLAD VLOERPLAAT TAFEL

HOOGTE
GEWICHT ILLUSTRATIE

VORM AFMETING VORM AFMETING

vrije vorm 200x120 rond Ø52 — Ø70 76 107

vrije vorm 240x130 rond Ø52 — Ø70 76 127

vrije vorm 320x150 rond Ø52 — Ø70 76 161

vrije vorm 200x120 kruis 57x57 —  70x70 76 85

vrije vorm 240x130 kruis 57x57 —  70x70 76 105

vrije vorm 320x150 kruis 57x57 —  70x70 76 139

Afmetingen in cm — Gewicht in kg


