Presentatieteksten voor de Pers
1 – Korte versie
MATABLA, ecologisch en modulair tafelsysteem
Uitsluitend verkrijgbaar op www.matabla.com
De tafels van morgen, uitgezuiverd design en multifunctioneel concept...
Op het kantoor, in de eet- of leefruimte, in de vergaderderruimte, MATABLA is opgevat
voor zowel professioneel als privé-gebruik, of beide! Volledig modulair, personaliseerbaar
en multifunctioneel: deze tafels met hun uitgezuiverde design introduceren een
baanbrekend concept. Keuze uit verschillende prints voor de topbladen en vier kleuren
voor het onderstel. Er is al een tafel One 50x132 cm vanaf 450 €.
Van in de ontwerpfase trekt MATABLA de ecologische kaart. De producten worden
vervaardigd met respect voor de principes van duurzame ontwikkeling en in het teken
van eenvoud: montage zonder schroeven of bouten, het blad is recto/verso bruikbaar en
heeft een dubbele levensduur.
2 – Gedetailleerde versie
MATABLA, ecologische tafels met een uitgezuiverd design
Uitsluitend verkrijgbaar op www.matabla.com
De tafels van morgen...
Vanaf de ontwerpfase van het systeem tot de ultieme kwaliteitstests, MATABLA trekt
resoluut de ecologische kaart:
- door het gebruik van materialen met een minimale impact op het leefmilieu
- door beter gebruik te maken van minder grondstoffen
- door gebruik te maken van milieuvriendelijke productiemethoden
- door aandacht te hebben voor de levenscyclus van het product (recyclage, hergebruik
of herwaardering)
In de praktijk
De producten worden vervaardigd met respect voor de principes van duurzame
ontwikking: het blad is recto/verso bruikbaar en heeft een dubbele levensduur, het
onderstel is vervaardigd uit recycleerbaar staal, afgewerkt met epoxylak (elektrostatische
poedercoating met recuperatie en hergebruik van de spuitresten), MDF-blad met
ecologische PEFC-certificering (afkomstig uit duurzaam beheerde bossen), gebruik van
formolvrije lijmen en solventvrije vernissen, inkten en lakken, droogproces met UV,
montage zonder schroeven of bouten...
Alle voor MATABLA gebruikte materialen zijn afkomstig uit Europa, wat de impact van het
transport en dus de CO2-uitstoot vermindert. Een gedemonteerde tafel is uiterst compact
voor efficiënter vervoer en is verpakt in recycleerbaar karton en papier.
Uitgezuiverd en multifunctioneel
Op het kantoor, in de eet- of leefruimte, in de vergaderderruimte, MATABLA is opgevat
voor zowel professioneel als privé-gebruik, of beide! Volledig modulair, personaliseerbaar
en multifunctioneel: deze tafels met hun uitgezuiverde design introduceren een
baanbrekend concept. Keuze uit verschillende prints voor de topbladen, vier kleuren voor
het onderstel en optionele verticale of horizontale kabelgeleiding. Er is al een tafel One
50x132 cm vanaf 450 €.

Kleuren voor bladen en onderstel: eindeloze combinatiemogelijkheden
• Topblad Wit of Bamboe: instapprijs, standaardgamma uit voorraad in verschillende
afmetingen en met onderstel in vier kleuren. Zeer aantrekkelijke prijs en uiterst korte
levertermijn. De MDF-bladen zijn afgewerkt met bamboefineer of wit gelakt.
• Topblad met Print, levertijd 2 weken, in dezelfde modellen, kleuren en afmetingen als
het standaardgamma, maar met vooraf gekozen grafische print.
HD foto’s beschikbaar op www.matabla.com

