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VOLPATO vaste tafelonderstellen worden los of
volledig geassembleerd uitgeleverd naar keuze.
ATIM uitschuifbare tafelonderstellen worden
standaard volledig geassembleerd uitgeleverd.

Alle tafelonderstellen zijn beschikbaar in onze toonzaal.
Neem gerust contact op met veerle@dcdf.be of kom eens langs voor meer
technische informatie, demonstratie of advies op maat.

Openingsuren
Ma - Do: 08u - 12u | 13u - 17u30
Vr: 08u - 12u | 13u - 15u
Za: 09u - 12u (showroom en afhalingen)
Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem
T+ 32 (0)51 22 41 11
veerle@dcdf.be
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Aluminium uitschuifbare tafelonderstellen op maat gemaakt.

Advies en technische ondersteuning vanaf ontwerp tot na plaatsing.
Productie en assemblage met oog voor detail in eigen atelier.
Aflevering van exclusief afgewerkte producten.
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Uw garantie voor een perfect resultaat!
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DCDF maatwerk uit eigen atelier

VOLPATO
Aluminium vaste tafelonderstellen op maat gemaakt.

Afmetingen (! afhankelijk van dikte tafelblad !)
Max. breedte 1000mm
Max. lengte 2000mm
- Enkel uitschuifbaar tot 2500mm
- Dubbel uitschuifbaar tot 3000mm

Standaardkleuren
- Geanodiseerd naturel
- Inox look
Andere RAL kleuren op aanvraag

Poten 60x60 / poten 80x80 / poten 100x100 naar keuze

Horizontale liggers 50x50 met onzichtbare bevestiging tussen de poten.

Afmetingen (! afhankelijk van dikte tafelblad !)
Max. lengte 2100 - 2400mm

Standaardkleuren
- RAL9005 structuur
- RAL9016 structuur
- Geanodiseerd naturel
- Inox look
Andere RAL kleuren op aanvraag

Poten 60x60 / poten 80x80 naar keuze

Horizontale liggers met onzichtbare bevestiging tussen de poten.

Montagetoebehoren voor houten, glazen of stenen tafelblad
Grijze of zwarte insteekdoppen.
Regelbare voet ook mogelijk voor poot 80x80

Tafelpoten ook los verkrijgbaar met bijhorende zichtbare
of onzichtbare bevestiging op tafelblad.

- Uitschuifbaar met los tafelblad
- Uitschuifbaar met enkel uitklapbaar tafelblad
- Uitschuifbaar met dubbel uitklapbaar tafelblad
Uitschuifsysteem is ook apart verkrijgbaar zonder poten.
! Tafelblad moet volledig zelfdragend zijn zodat het uittreksysteem dient als geleiding en niet
als dragend element voor de uitschuifbare overspanning !

