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~ ONDER HET BLAD BEVINDT ZICH EEN GEHEIM ~

Calbuco

Deze ovale Leolux tafel vergroot u eenvoudig door de
bladen uiteen te schuiven. In de bergruimte onder het
bovenblad bevinden zich de tussenbladen. U drukt erop, de
bladen komen omhoog en u klapt ze uit. Meer niet. Op het
laagste punt (bij de bergruimte) is Calbuco 67 cm hoog,
zodat de meeste eetkamerstoelen normaal kunnen worden
aangeschoven.

Kenmerken

Eetkamertafel met praktische functies in de
afmetingen 150 (210) x 125. 
Blad en cilinder worden uitgevoerd in gebeitst
noten- of eikenfineer, in essenfineer met
lakafwerking “Opaque Ash” of in lak. 
De bak onder het tafelblad en de voetschijf
worden uitgevoerd in Epoxy E1200. Optie andere
Epoxy-kleuren en lak.
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  Calbuco - vergrootbare eetkamertafel

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 125
  Lengte: 150
  Hoogte: 75
  Hoogte onderkant blad: 67

Vanaf prijzen
  € 3795,00
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Boven-, tussenbladen, cilinder
MDF, eiken- of notenfineer.

Inlegbak met frame en voetschijf
Staal.

Glijdoppen
Kunststof.

Lakafwerking tafelblad + cilinder
gefineerd Amerikaans noten (M2100), eiken (alle Leolux beitskleuren), lak, Brush of Metallic Brush. De cilinder wordt de
kleur van het blad. Bij een Calbuco in Brush of Metallic Brush, wordt de cilinder geleverd in dezelfde kleur, maar zonder de
kenmerkende structuur.

Inlegbak + voetschijf
Standaard Epoxy E1200, optie overige Leolux lak- en epoxykleuren.

Bijzonderheden
Calbuco is een ovale eetkamertafel met vergrootbladen die zijn verborgen in een platte bak onder het tafelblad. Door
toepassing van een synchroon mechanisme schuiven beide bladen gelijktijdig uiteen. De tussenbladen worden zichtbaar.
Door er licht op te drukken komen ze langzaam ophoog. Daarna kunnen ze worden opengeklapt. De bladen kunnen in open
of gesloten toestand gefixeerd worden met twee remmen onder de opbergbak. De hoogte van de tussenbladen kan door
Leolux-partner of klant worden nagesteld.
De rand van het blad is sterk afgeschuind. De rand van de bladen in noten wordt afgewerkt in zwart MDF. De rand van de
bladen in eiken wordt afgewerkt in naturel MDF. De structuur van de tussenbladen staat haaks op die van de bovenbladen.
De kolom (die het blad draagt) is ook leverbaar in kleuren die afwijken van het blad.
Op het laagste punt is het tafelblad van Calbuco 67 cm hoog.

Let op
Maximale belasting op rand van ± 40kg
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