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 ∏ Tafelbladen in mdf: 25 mm dik, gepoeder-

coate afwerking.

 ∏ Tafelbladen in massief hout: 22 mm dik, 

geolied; naturel eiken, gerookt eiken of 

Amerikaanse notelaar.

 ∏ Tafelblad in glas: 12 mm dik, vlakglas met 

satijnglanzende finish, gelakte onderkant, 

geslepen rand. 

 ∏ Tafelblad in marmer: 15 mm dik, Carrara-

marmer, geborsteld en in de was gezet.

 ∏ Onderstel: poten in spuitgietaluminium, 

geëxtrudeerde dwarsbalken, gepoedercoat.
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Net als alle ontwerpen die Jasper 
Morrison ontwikkelde in samenwerking 
met Vitra, weerspiegelt de Plate Dining 
Table de vormende principes van zijn 
“supernormale” designfilosofie. Morrison 
legt uit: “De objecten die het beste 
werken, doen dat niet omdat ze er mooi 
of waardevol uitzien, maar omdat ze het 
essentiële kenmerk hebben dat ze goed 
zijn in wat ze zijn.” 

De evenwichtige verhoudingen en het 
subtiele samenspel van vlakken en 
krommingen geven de Plate Dining Table 
een eenvoudige, verfijnde uitstraling die 
kan worden gecombineerd met een ruime 
waaier van zowel hedendaagse als 
klassieke stoelen. De taps toelopende 
poten met kwartcirkelvormig profiel en het 
slanke kader volgen het principe van 
efficiënt materiaalgebruik: zo veel als 

nodig, zo weinig mogelijk. Dit geeft de 
tafel een elegant en sierlijk silhouet. 
Details zoals de lichtjes naar buiten 
staande poten of het subtiel overhangen-
de tafelblad doen denken aan archetypi-
sche tafels – opnieuw geïnterpreteerd in 
een moderne vorm. De uitstekende 
combinatie van esthetische elementen en 
structurele details zorgt ervoor dat de 
Plate Dining Table meteen vertrouwd 
aanvoelt en perfect thuishoort in elk interi-
eur.

De Plate Dining Table is verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen en kleuren, met 
tafelbladen in massief hout, glas, marmer 
of mdf. Deze keuzes maken het mogelijk 
om de ideale versie te vinden voor veel 
verschillende ruimtes.

Plate Dining Table

Materialen

Plate Dining Table 
Jasper Morrison, 2018
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Plate Dining Table 1800&2000x900

Art. nr.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com. 
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Plate Dining Table 2200&2400x1000

Onderstel

40
chocolate poeder-
coating (structuur)

04
wit poedercoa-
ting (structuur)

90
earth grey poeder-
coating (structuur)

AFMETINGEN

Tafelblad glas

83
light grey, satin 
finish

82
wit gesatineerd

Tafelblad marmer

50
Carrara-marmer

Tafelblad MDF

04
wit poedercoa-
ting

40
chocolade 
poedercoating

Tafelblad van 

massief hout

70
massief eiken 
naturel geolied

75
massief ame-
rikaans noten 
geolied

90
massief, gerookt 
eiken, geolied

KLEUREN EN MATERIAALEN

AFMETINGEN


