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Genieten van een avondje tv-kijken met wat 

knabbels binnen handbereik of eens bijpraten met 

vrienden bij een uitgebreid aperitief. De Share-

salontafel voegt elegantie en comfort toe aan 

elk ontspanmoment. Met zijn flexibele vormen 

en uitvoering pas je hem volledig aan volgens je 

persoonlijke stijl.

Tijdloze charme
Een massief eiken tafelblad in je favoriete kleur, een 

zwarte, strakke kolompoot en de keuze uit een ronde, 

vierkante of vrije vorm zowel voor het blad als de 

vloerplaat. Met de flexibele Share-salontafel geef je 

een unieke toets aan jouw interieur.

Door zijn tijdloze uitstraling en sobere vormgeving 

is deze design salontafel een compagnon voor het 

leven. De mix van hout en staal creëert een unieke 

gezelligheid waar je eindeloos van geniet. Combineer 

Share met de Enjoy-zetel of de Ease-loungezetel en je 

avond kan niet meer stuk.

Stijlvol, robuust ontwerp
Een design salontafel die tegelijk stevig op zijn poten 

staat? Share getuigt van doordacht vakmanschap. 

De lage bijzettafel is zeer stabiel door zijn solide 

poot. Kleine kinderen die over de tafel leunen of iets 

aanraken aan je visite tegenover je? Share kan tegen 

een stootje. Bovendien krijgt vuilophoping of roest 

geen kans door de natuurlijke luchtcirculatie onder de 

vloerplaat.

Share
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VLOERPLAAT
Vloerplaat in zwart geëpoxeerd staal van 6 mm dikte 

en is 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. 

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 51 

mm en wanddikte van 2 mm bij tafelbladen tot en met 

lengte of diameter van 50 cm. 

De centrale kolompoot heeft een diameter van 76 mm 

en wanddikte 2 mm bij tafelbladen vanaf lengte of 

diameter van 80 cm. 

TAFELHOOGTE
Totale hoogte van de salontafel is 50 cm voor tafels 

met een rond of vierkant tafelblad en 51 cm voor 

tafels met tafelblad in vrije vorm. 

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

bovenplaat in zwart geëpoxeerd staal. De bovenplaat 

bij tafelblad tot en met diameter 50 cm heeft een 

diameter van 16 cm en is 4 mm dik. De bovenplaat 

bij tafelblad vanaf lengte of diameter van 80 cm 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 

ronde en vierkante tafebladen hebben een dikte van 

3 cm, de vrije vorm tafelbladen 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. 
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TAFELBLAD VLOERPLAAT TAFEL

HOOGTE
GEWICHT

VORM AFMETING VORM AFMETING

rond Ø40 rond Ø35 50 10

rond Ø50 rond Ø 35 50 12

rond Ø90 rond Ø52 50 36

rond Ø90 vierkant 52x52 50 40

rond Ø90 kruis 70x70 50 35

vierkant 80x80 rond Ø35 50 37

vierkant 80x80 vierkant 52x52 50 40

vierkant 80x80 kruis 70x70 50 36

vrije vorm 100x50 rond Ø52 51 34

vrije vorm 140x70 rond Ø70 51 35

Afmetingen in cm — Gewicht in kg


