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A MOTHERSHIP irodai asztal dönthető asztallappal
alkalmazkodik a kortárs életstílushoz, amely
magában foglalja a belső terek állandó és dinamikus
átalakításának vagy a gyakori költözésnek
a szükségességét. A dönthető asztallap lehetővé teszi,
hogy a nyilvános tereket könnyen át lehessen alakítani,
és nagyszámú irodai asztalt gond nélkül lehessen
helytakarékosan tárolni. Az MOTHERSHIP irodai asztal
dönthető asztallappal kétféle méretben kapható —
1400 × 800 mm és 1600 × 800 mm. Ideális elrendezést
kínál irodai helyiségekhez mind lakossági, mind közületi
környezetben. A dönthető asztallap lehetővé teszi
az állandó átrendezést igénylő munkahelyek ideális
felosztását és több íróasztal hatékony tárolását.

MOTHERSHIP tilting table adapts to the contemporary
lifestyle which involves dynamic changing of settings
in an interior or moving frequently. The tilting base
allows public spaces to transform a place in an efficient
way and to store a large amount of desks without
problem. The Mothership Office tables, available in two
sizes - 1400 × 800 mm and 1600 × 800 mm - offer an ideal
setting for office areas both for domestic and contract
environments. The tilting base allows mobility in
the workspace and efficient storage of multiple desks.

Méretek:
Közepes asztal:
1400 × 800 × 705 mm (H × Sz × M)
Súly: 33,7 kg

Dimensions:
Table size:
1400 × 800 × 705 mm (L × W × H)
Weight: 33,7 kg
Large table size:
1600 × 800 × 705 mm (L × W × H)
Weight: 36,8 kg

Nagyasztal:
1600 × 800 × 705 mm (H × Sz × M)
Súly: 36,8 kg
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Tanúsítványok / Certificates:
Stabilitás és biztonság / Stability and safety:
EN 12521:2016
EN 15372:2016
Felületi ellenállás / Surface resistance:
EN 12720:2009+A1:2013
SIS 83 91 17 2) or EN 15186 3)
EN 12722:2009+A1:2013
EN 12721:2009+A1:2013
NS 8061
EN ISO 105-E04:2013

Kárpitozás — Szövetek A /
Upholstery — Fabrics A

Kárpitozás — Szövetek C /
Upholstery — Fabrics C

Amerikai dió /
American walnut

Szürke szövet /
Gray fabric

Bordeaux szövet /
Bordeaux fabric

Európai tölgy /
European oak

Barna szövet /
Brown fabric

Bleu szövet /
Bleu fabric

Törtfehér /
Warm white
Barack /
Peach
Bordó /
Claret
Kék /
Blue
Zöld /
Green
Szürke /
Gray
Fekete /
Black

Forgós székvázak /
Base of swivel chairs
Polírozott alumínium /
Polished aluminum
Fekete porfestett /
Black powder coated
Fehér porfestett /
White powder coated

Szánkótalpas székvázak /
Sled base of chairs
Krómozott /
Chrome plated
Fekete porfestett /
Black powder coated

Acier szövet /
Acier fabric

Kárpitozás — Szövetek B /
Upholstery — Fabrics B

Fer szövet /
Fer fabric

Extent szövet /
Extent fabric

Anthracite szövet /
Anthracite fabric

Maturity szövet /
Maturity fabric
Memo szövet /
Memo fabric

Kárpitozás — Bőrök /
Upholstery — Leathers

Prompt szövet /
Prompt fabric

Brandy bőr /
Brandy leather

Generation szövet /
Generation fabric

Brick bőr /
Brick leather
Cognac bőr /
Cognac leather

Dönthető asztalvázak /
Base of tilting table

Lava bőr /
Lava leather

Szürke porfestett /
Gray powder coated

Navy bőr /
Navy leather

Fekete porfestett /
Black powder coated

Fekete bőr /
Black leather

Fehér porfestett /
White powder coated

Központi asztalvázak /
Base of tables
Polírozott alumínium /
Polished aluminum
Fekete porfestett /
Black powder coated

Bárszék lábtartó / Footrest of barstools: Krómozott / Chrome plated

Görgők /
Castors
Fekete /
Black
Króm /
Chrome
Fehér /
White

Szövetek A / Fabrics A: 35.000 Martindale; 100% Polyamide
Szövetek B / Fabrics B: 100.000 Martindale; 100% Poyamide
Szövetek C / Fabrics C: 100.000 Martindale; 100% Trevira CS; OEKO-TEX®; EU Ecolabel

Palást és lábak /
Shell and legs

Ezek az anyagok és a színek sztenderd választéka, testreszabott opciók kérésre elérhetők.
These are the standard range of materials and colours, customized options are availabe upon request.

ANYAGOK ÉS SZÍNOPCIÓK / MATERIALS & COLOUR OPTIONS

