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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.

Dimensions:
Medium table top size:
1400 × 800 × 705 mm (L × W × H)
Weight: 43,5 kg

Large table top size:
1600 × 800 × 705 mm (L × W × H)
Weight: 48 kg

Order number:
Medium table: 82000M
Large table: 82000L
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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.

Méretek:
Közepes asztal:
1400 × 800 × 705 mm (H × Sz × M)
Súly: 43,5 kg

Nagyasztal:
1600 × 800 × 705 mm (H × Sz × M)
Súly: 48 kg

Rendelésszám:
Közepes asztal: 82000M
Nagy asztal: 82000L
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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
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