StableTable - inget vanligt bord!
®

StableTable är unika patenterade själv-stabiliserande bord för profesionellt bruk. Helt automatiskt och
på alla typer av underlag hanterar borden ojämnheter upp till 20-25mm. Inuti pelaren väl skyddat från
yttre påverkan sitter det helt mekaniska systemet som gör att 2 av benen kan röra sig och anpassa sig
efter underlaget medan 2 ben sitter fast och säkerställer rätt höjd på bordet.
Genom denna unika egenskap, tar borden bort ca. 50% av lutningen och borden ställer sig mycket
jämnare bredvid varandra. Använd StableTable ute eller inne året runt på alla typer av underlag.
StableTable bord är lätta och enkla att arbeta med. Lyft, flytta
och sätt ned borden där du villl och helt automatiskt ställer de
sig stabilt utan attt vippa. Vi producerar alla våra stativ i
Sverige i en ISO- certifierad fabrik och de är helt återvinningsbara.

StableTable kan användas
med alla typer av bordsStableTable® är unika
skvior; runda, kvadratiska
bord som;
eller avlånga och i alla sorters
material från trä till marmor.
● Är helt självjusterande
● Hanterar höjdskillnader
upp till 20-25 mm
FlexCross™ - Toppkrysset är producerat i
● Klarar både gropar och
bockad metall vilket ger överlägsen styrka
förhöjningar.
men även flexibilitet. På detta sätt knäcks
●
Helt
mekaniskt system
inte krysset och skruvarna dras inte ut så
utan underhållsbehov
att bordsskivan lossnar.
● Skyddat system placerat
högt upp i mittpelaren
Genom att stativet levereras svetsat
● Påverkas inte av smuts,
istället för med en genomgående skruv
grus eller småsten.
uppstår inte problemet med att stativen
● Inga ventiler, gummiblåsor
skruvar sig lösa och borden blir aldrig lösa
eller oljor
och ingen montering behövs.
● Fungerar på alla underlag
● Kan användas både ute
och inne
● Påverkas inte av värme
Det unika helt mekaniska själv-stabiliserande
eller kyla
systemet sitter väl skyddat innuti pelaren långt borta
● Låser helt och ger inte
från, smuts, småsten, regn och snö. Detta ger ett
system som fungerar år efter år utan service eller
efter vid belastning
underhåll.
● Mindre krossat porslin
● Sänker kostnader
● Gör det lätt att flytta om
borden
● Sparar tid
De utbytbara fötterna är gjorda av
hög-hållbarhets plast. Genom att
använda en M6 infästningsskruv
Våra självstabiliserande
säkerställer vi att fötterna inte
stativ
knäcks eller böjer sig. Vid behov
kan bredare fötter tillhandahållas. Lounge
En stor fördel vid stora avstånd
Höjd;
500mm
mellan kullersternar. Vi erbjuder
Bordsskiva; 550-800mm
även hög-friktions-fötter för
användande på glatta underlag
Café/Dinner
såsom marmor.
Höjd;
700mm
Bordsskiva; 550-1200mm

EasyLock™ - Hål i varje
vinge på topp- krysset gör
det lätt att låsa fast borden
med säkerhetsvajer.
Det högkvalitativa pulverlackeringssystemet
med både tvätt och förbehandling tillsammans
med härdning skyddar borden och möjliggör att
använda borden ute året runt. Om lacken
skadas börjar den inte krypa eller flagna.

Det unika StableTable patentet låser benen helt
och stoppar allt vippande. I motsats till andra
system ger inte StableTable efter och ändrar sig
vid belastning eller om personer lutar sig mot
borden.

Det unika patenterade systemet har två
ben som automatiskt anpassar sig efter både
förhöjningar och gropar i underlaget och
hanterar höjdskillnader på 20-25 mm obereonde
av var bordet placeras.

Ingen del av det unika mekaniska
systemet befinner sig i fötterna.
Därför blockeras eller skadas aldrig funktionen
av smuts, grus, småsten eller annat.
StableTable påverkas inte heller av
temperaturen och kan användas
även då det är kallt och fyser.

Istället för att borra ett grunt hål för fötterna använder vi en
unik metod där vi med hjälp av en Wolfram spets skapar ett
hål i rätt riktning samt omplacerar metallen från hålet så att vi
skapar en 6 mm lång gängning. Detta ger en unik styrka och
fötterna stannar på plats.
®

“No more wobbly tables!”

Intäktsoptimering (Revenue management) är viktigt och man behöver
gäster på varje stol. Med StableTable kan du flytta om på borden utan
att de börjar stå ostadigt. Placera två tillsammans som ett 4-personers
bord och om bara två gäster kommer, dra dem ifrån varanda 10-15 cm
för att skapa två 2-personers bord.

Bar/Cocktail
Höjd;
1080mm
Bordsskiva; 550-800mm

Två av benen sitter fast på pelaren och styr höjden på bordet
(om alla fötter justerar blir det belastningen som bestämmer Finns i
höjden på borden). Detta tillsammans med vår unika
Svart, silver samt rostfritt stål
svetsmetod ger stativen den styrka som behövs för att även Andra färger på begäran.
kunna användas i skolor och vårdinrättningar.
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