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PRODUCTINFORMATIE

Meubelen

Ingenieuze 3D puzzel
www.lensvelt.nl

Foto’s: Roos Aldershoff

Studio Bertjan Pot ontwierp voor Lensvelt de Beefeater - een zeer stevige en subtiele
tafel die volledig is gefreesd uit multiplex platen, en die op een slimme manier in elkaar
is gezet, als een 3D puzzel. Het ovale tafelblad van de Beefeater rust op een ingenieuze
en elegante constructie: de poten zijn tegelijkertijd de rib die het blad draagt. De draaiing
van het onderstel maakt de tafel tevens asymmetrisch, waardoor hij van elke kant een
andere aanblik geeft en uitnodigt om onder het blad te kijken. De Beefeater is er in vier
verschillende afmetingen, steeds 74 cm hoog: 120 x 120 (l x b), 180 x 110, 240 x 120 en
300 x 130 cm. De tafel is - zoals Bertjan Pot tijdens de presentatie stelde – uitstekend
geschikt om een goed stuk vlees aan te eten, maar er kan natuurlijk ook goed aan worden
gewerkt of vergaderd.

Meubelen

Nieuw familielid

www.allartkwast.nl / www.lammhults.se
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Anya Sebton ontwierp voor Lammhults de Area, een familie die bestaat uit
koppelbare zitelementen voorzien van het Quicklink systeem. Deze innovatieve
koppelingsmethode werkt met magneten die zijn verborgen in de zitting. Quicklink
biedt de mogelijkheid om gemakkelijk en snel verschillende zitcombinaties te creëren,
zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Wanneer de elementen zelfstandig staan,
zijn de magneten teruggetrokken. De Area familie bestaat uit de volgende elementen:
linker- en rechtereindelement, tussen-, koppel- en hoekelement, 60 graden poef en
tafel. De zitelementen zijn verkrijgbaar in de rughoogtes 83 en - nieuw – 133 cm, de
Area High Back. De zithoogte is steeds 45 cm. De Area met hoge rug biedt nieuwe
mogelijkheden om een ruimte in een ruimte en extra privacy te creëren.

Duidelijke taal
www.tabisso.com / www.roveroffice

RoVerOffice in Wijk bij Duurstede is distributeur van het Franse meubelmerk Tabisso,
producent van onder meer Typographia - een collectie loungefauteuils in de vorm van
alle letters van het alfabet en de cijfers 0 tot en met 9. Deze worden gecompleteerd door
een serie van ruim 25 staande lampen in de vorm van leestekens. Resultaat is een vrolijke,
chique en nuttige collectie, zeer geschikt voor onder meer hotellobby’s, recepties en
showrooms. De fauteuils zijn leverbaar met bekleding in Stolz-leer of een Kvadrat-stof,
beide in talloze kleuren. De voet is van gelakt metaal (in wit of zwart) en de zitschaal
van beukenhout (wit, zwart of naturel gelakt). Tabisso is het label van het ontwerpersduo
Caroline Richard en Sebastien Maitre.
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