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Klantentoepassing nr. 959: Bartafel "Meet and Greet"
Auteur: roomours.de, München, Duitsland

Handige bartafel met magneten voor uw bespreking

Het ondernemen roomours GmbH is bekend voor mooie, stabiele en duurzame
kantoormeubels van milieusparend materiaal voor de samenwerking als team.
roomours verkoopt onder andere een elegante en ook handige statafel voor
besprekingen op kantoor of voor de gastronomie. Door zijn ontwerp en het
gebruik van potmagneten kan de bartafel snel worden opgesteld, weer worden
ingeklapt en plaatsbesparend worden opgeborgen.

Het geheim: magneten!
Aan het tafelblad van de statafel "Meet and Greet" zijn metalen schijfjes met een
rand en een verzonken gat van het type MSD-26 (www.supermagnete.es/dut/
MSD-26) aangebracht. Het tafelblad hecht zich zo aan de potmagneten met
verzonken gat CSN-25 (www.supermagnete.es/dut/CSN-25) vast, die in de
tafelpoten werden geïntegreerd. Het tafelblad kan daardoor in een handomdraai
aan de driepoot van geolied eikenhout worden bevestigd.

Foto's: roomours.de
Dat is de bartafel "Meet and Greet"
roomours biedt met de bartafel "Meet
and Greet" een meubelstuk met een
helder en terughoudend design aan. De
staande tafel is door de magneten met
slechts een paar handgrepen
opgebouwd. Hij is veelzijdig te
gebruiken, bijvoorbeeld ideaal voor
spontane besprekingen op kantoor, als
standplaats voor de beamer of laptop bij
presentaties of als flexibel decoratief
element bij staande party's voor snacks
en glazen.

Detailinformatie over deze bartafel voor
uw toekomstige besprekingen vindt u op roomours.de (www.roomours.de/
products/stehtisch-meet-and-greet?utm_source=supermagnete&utm_medium=
link&utm_campaign=supermagnete).
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Gebruikte artikelen
MSD-26: metalen schijfjes met rand en verzonken schroefgat M4 (www.
supermagnete.es/dut/MSD-26)
CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.es/dut/
CSN-25)

Online sinds: 20.05.2022

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 2

https://www.supermagnete.es/dut/project959
https://www.supermagnete.es/dut/MSD-26
https://www.supermagnete.es/dut/CSN-25

