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A nagy méretű asztal moduláris felépítését és
stabilitását egy rejtett fémszerkezet teszi lehetővé,
melyre furnérozott lap van rögzítve, illetve a fémlábakra
is tömörfa borítás került. A lábak leszerelhetősége
megkönnyíti a szállítást, a gazdaságos és kisebb
külméretű csomagolást. Az asztal három részét egyedi
fém kapcsolóelemek rögzítik, melyeket, miután külön
egységeire bontottuk az asztalt, a rögzítő csavarok alá
lehet hajtani, annak érdekében, hogy ne lehessen
elveszteni őket, vagy ne lógjon céltalanul a levegőben.

The large table’s modular structure and stability are
made possible by a concealed metal structure to which
a veneered layer is fixed. The metal legs are also
covered with solid wood. Disassembling the legs allows
smooth shipping and an economical, smaller size of the
box. The table consists of three parts joined to each
other by metal elements folded under the bolt when they
are used separately to avoid losing them and prevent
them from swinging in vain.

A 4,3 m-es dió asztal három részből áll: a közepső asztal
2,3 m, a két félköríves, három lábú asztal pedig 1-1 m
hosszú. Az asztalok egymáshoz kapcsolhatók 4,3 m-es
tárgyalóasztallá, vagy önállóan is használhatók. Az
egyenes szélükkel a fal mellé illeszthetők a két
lekerekített végű asztal, melyek össze is kapcsolhatók
egy 2 m-es ovális asztallá. A középső, 2,3 m hosszú
téglalap asztal pedig egyedül is tökéletesen betölti
funkcióját.

The 4,3 m long walnut table consists of three parts: the
middle part is 2,3 m, while the three-legged ones with
rounded ends are 1-1 m. The tables can be connected
into a 4,3 m boardroom table or used independently. The
spatial arrangement can be changed dynamically to
meet individual needs thanks to ADMIRAL’s modularity:
the two semicircular tables can be placed on their
straight end next to the wall or turning them into a 2 m
oval table by connecting them. The 2,3 m rectangular
part can be used alone without the small tables by the
ends.

Méretek:
4300 × 1290 × 745 mm (H × Sz × M)
Súly: 130 kg

Dimensions:
4300 × 1290 × 745 mm (L × W × H)
Weight: 130 kg
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