
 De Metal Side Tables zijn van die typische 
meubelen die geen centrale plek in het 
interieur voor zich opeisen, maar daarin 
toch een onmisbaar element kunnen 
vormen. Deze kleine, onopvallende 
bijzettafeltjes bewijzen overal nuttige 
diensten. Het dunne tafelblad en de 
volumineuze, sokkelachtige voet creëren 
een aantrekkelijk contrasterend eff ect. 

De Metal Side Tables zijn verkrijgbaar in 
een versie voor binnen en een versie voor 
buiten. 

 De Metal Side Table is verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen en kleuren, 
zodat voor vrijwel elk interieur een 
passende versie gevonden kan worden. 

 De bijzettafeltjes zijn perfect te combineren met de Waver-
fauteuil voor binnen en buiten, waarvan het onderstel in 
dezelfde kleuren verkrijgbaar is.  

 ∏  Tafelblad en onderstel: gebogen en gelast 

plaatstaal met hoogglanzende poedercoa-

ting.

 ∏ Glijders: viltglijders. 

 ∏  Tafelblad en onderstel: gebogen en gelast 

plaatstaal, gegalvaniseerd en gepoeder-

coat, met fi jne oppervlaktestructuur.

 ∏ Glijders: polyamide.

 ∏ Toepassingen: de gegalvaniseerde, 

gepoedercoate Metal Side Tables met fi jne 

oppervlaktestructuur kunnen zowel binnen 

als buiten gebruikt worden. 
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Materials, indoor

Materials, outdoor



 Metal Side Table (Outdoor) 
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Oppervlakken en kleuren

Artikelnr.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.  www.vitra.com/metalsidetable 



 Metal Side Table 

 09149406 

 Tafelblad en onderstel 

 04 
 wit poedercoating 
(glad) 

 40 
 chocolade poeder-
coating (glad) 

 
   
 rood poedercoat-
ing (glad) 

 Tafelblad en onderstel (Outdoor) 

 52 
 soft light poedercoat-
ing (structuur) 

 23 
 ijsgrijs poedercoating 
(structuur) 

 21 
 dimgrey poedercoat-
ing (structuur) 

 12 
 diepzwart poeder-
coating (structuur) 


