
VISION GROEPSTAFEL

”Elegantie en stijl, 
gecombineerd in één tafel”

DE IDEALE TAFEL VOOR WERK, PRIVE OF ZORGINSTELLINGEN
De Vision Groepstafels zijn gebruiksvriendelijke tafels en geschikt voor allerlei activiteiten. Zo 
zijn ze bijzonder geschikt als eettafel, werktafel, vergadertafel, schooltafel of conferentietafel. De 
Vision Groesptafels zijn elegant, eenvoudig van ontwerp en worden gekenmerkt door een com-
fortabel zitcomfort voor iedereen - ongeacht hun mate van mobiliteit. 

De Vision Groepstafels zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar en is rolstoelvriendelijk. Doordat 
dwarsbalken onder de tafel ontbreken kunnen rolstoelgebruikers makkelijk en dichtbij de tafel 
komen. Als optie kunnen er armsteunen worden gebruikt als hulpmiddel bij het verkrijgen van 
een gebalanceerde zitpositie en als ondersteuning van de onderarmen. 

De tafel kan worden voorzien van wielen, zodat de tafel eenvoudig kan worden verplaatst. Uiter-
aard zijn de wielen voorzien van remmen, zodat de tafel veilig staat en niet zomaar verplaatst kan 
worden. 

De Vision Groepstafel is een gebruiksvriendelijke vergader- en groepstafel waar design en du-
urzaamheid hoog in het vaandel staan. Het eenvoudige ontwerp in combinatie met de kwaliteit 
van de materialen maakt de tafel een favoriet bij veel klanten.
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ACCESSOIRES

TECHNISCHE INFORMATIE
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VISION GROEPSTAFEL

Arm support 
incl. tas
Item: 20-60520

Arm support met 
vergrendeling,
incl. tas
Item: 20-60517

Rail Arm support,
voor tafelvreedte 
165/200/240 cm
Item: 20-60525/20-
60526/20-60527

Wielen met rem,
de tafel wordt met 8 cm 
verhoogd,  tafeldiepte 
100 cm
Item: 20-60589

Wielen met rem, zonder 
verhoging, tafeldiepte 
100 cm
Item: 20-60579

Max.gewicht:   100 kg 
Hoogte:    50-70 of 60-90 cm
Diepte:    100 cm
Breedte:    165, 200 of 240 cm
Kleur frame:   Silver Grey

Afmeting Item no. 
(hoogte 50-70 cm)

Item no.
(hoogte 60-90 cm)

165 x 100 cm 20-62116-11 20-62216-11

200 x 100 cm 20-62120-11 20-62220-11

240 x 100 cm 20-62124-11 20-62224-11

Alle tafels zijn in hoogte verstelbaar van 50-70 cm of 60-90 cm.

KLEUREN TAFELBLAD

Standaard


