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Asztal központi lábbal

Tea table with metal base
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A lüktető mindennapokban a lelassulást jelentheti egy 
érdekes magazin lapozgatása egy csésze kávé vagy tea 
mellett. A MOTHERSHIP teázóasztal fémalapú központi 
lábbal a francia bisztró hangulatának és a skandináv 
öngondoskodás szinergiája - egy vizuális és fizikai 
elmélyülés minőségi énidővel vagy baráti 
beszélgetéssel. A teázóasztalok kétféle méretben 
kaphatók, mind négyzetes, mind körasztal verziókban. 
Könnyűek, ugyanakkor tartósak és stabilak is.

Méretek:
Kisebb négyzetes asztal:
700 × 700 × 737 mm (H × Sz × M)
Súly: 15 kg

Kisebb körasztal:
Ø800 × 737 mm (D × M)
Súly: 14 kg

Nagyobb négyzetes asztal:
800 × 800 × 737 mm (H × Sz × M)
Súly: 18 kg

Nagyobb körasztal:
Ø900 × 737 mm (D × M)
Súly: 18 kg

Rendelésszám: 
D800 - 80000M 
D900 - 80000L 
700 × 700 - 81000M 
800 × 800 - 81000L

EN

Slowing down, having a cup of coffee or tea paired with 
a cookie and reading a magazine is a perfect way to 
relax. MOTHERSHIP tea table with metal base is a 
synergy of French bistro ambience and Scandinavian 
type of self-care – a visual and physical break spending 
with yourself or engaging a meaningful conversation 
with a friend. The tea tables come in two sizes, both 
with round and square tabletop. They are lightweight, 
but also very stable and sturdy at the same time

Dimensions:
Square table top size:
700 × 700 × 737 mm (L × W × H)
Weight: 15 kg

Round table top size: Ø800 × 737 mm (D × H) 
Weight: 14 kg

Square table top size:
800 × 800 × 737 mm (L × W × H) 
Weight: 18 kg

Round table top size: Ø900 × 737 mm (D × H) 
Weight: 18 kg

Order number: 
D800 – 80000M 
D900 – 80000L 
700×700 – 81000M 
800×800 – 81000L
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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




