
 

 

 

Torino  

 

 

Kenmerken 

o Robuust scharniersysteem zonder slijtagegevoelige onderdelen  

o Dichtgeplooid worden de poten vastgehouden met clips voor het handig 

transporteren van de tafels  

o Tafelhoogte (incl. blad) : 75,5 cm = 'Standard Dining Height' 

o Stapelhoogte: 9.5 cm 

 

Sterke punten 

o Snel & eenvoudig open & dicht te klappen door het zelfblokkerend 

plooisysteem  

o Maximale beenvrijheid door de ‘omgekeerde T-vorm’ van de poten  

o Grote stabiliteit 

o Geïntegreerde antislipstapeldoppen om beschadiging bij het stapelen van de 

tafels te voorkomen 

o Belgisch fabrikaat : de klaptafels Torino worden door Metafox in de 

productievestiging in Ardooie, België, geproduceerd en beantwoorden aan 

alle geldende normeringen. Bijgevolg biedt Metafox een algemene 

productgarantie van 5 jaar tegen mogelijke fabricagefouten en dit bij 

normaal gebruik van de tafels 

 

Onderstel/frame 

o Stalen buis ø 32 x 1,25 mm  

o Stalen buis ø 32 x 2 mm (horizontale voetbuis onderaan)  

o Slijtvaste polypropyleen voetdoppen op de 4 poten  

o Standaardafwerking: polyester-geëpoxeerd kleur zwart 

Optioneel: RAL-kleur uit de Metafox collectie chroom 
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Afmetingen & gewicht  

 Combi HPL MEL 

120 x 75 cm 18,00 kg 22,00 kg 21,00 kg 

120 x 80 cm 18,50 kg 23,00 kg 21,50 kg 

150 x 75 cm 25,00 kg 26,50 kg 25,00 kg 

150 x 80 cm 26,00 kg 27,50 kg 26,00 kg 

180 x 75 cm 28,00 kg 30,00 kg 28,00 kg 

180 x 80 cm 29,00 kg 31,00 kg 29,00 kg 

200 x 75 cm 30,50 kg 32,50 kg 30,50 kg 

 

Transportwagen 

o 3-voudige functie: opbergen - transporteren - beschermen van de tafels  

o Afwerking: grijs hamerslag geëpoxeerd  

o Voorzien van 4 zwenkwielen (waarvan 2 met rem)   

o Wielen ø 12,5 cm - transportwagen voor 15 tafels 120 x 75/80 cm  

o Wielen ø12,5 cm of ø 16 cm - transportwagen voor 15 tafels 150 x 

75/80 cm  

o Wielen ø 16 cm - transportwagen voor 20 tafels 180/200 x 75/80 cm 

o Lengte: lengte van de tafel + 3,5 cm  

o Breedte: breedte van de tafel + 3,5 cm  

o Hoogte: 182 -> 185,5 cm 

o Gewicht (lege transportwagen): 

o voor tafels lengte 120 cm: 42 kg 

o voor tafels lengte 150 cm: 62 kg 

o voor tafels lengte 180 cm: 62 kg 

o voor tafels lengte 200 cm: 62 kg 


