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UT TAFELS

Multifunctionele tafel bedoeld voor ruimtes als kantines en vergaderzalen 

waar een eenvoudige, solide tafel volstaat. Door de keuze van een ronde 

of vierkante tafelpoot, is UT geschikt voor elk interieur. De eenvoudige 

constructie en het gelast frame maken Gispen UT de oplossing hiervoor. 

De tafels kunnen gemakkelijk met elkaar worden verbonden, waarbij u de 

mogelijkheid hebt om een groter bovenoppervlak te creëren. De sobere 

detaillering maakt het een makkelijke tafel om schoon te maken.

UT UNIVERSELE EENVOUD



UT EIGENSCHAPPEN

• Universele doeleinden

• Gemakkelijk aan elkaar te koppelen

• Stevige constructie

• Fijn verstelbaar voor extra stabiliteit

• Makkelijk schoon te houden

• Maatwerk optioneel

Gispen UT heeft een stalen 4-poots 

gelast frame en de poten hebben een 

diameter van 40 mm. De hoogte van 

de tafels is 74 cm waarbij de poten een 

justeerdop hebben voor het opvangen 

van oneffenheden in het vloeroppervlak.



UT MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Gispen een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Het MVO-beleid van Gispen richt zich op de drie dimensies People, Planet en Profit. Duurzaam betekent voor 

ons het menselijk welzijn maximaliseren en tegelijkertijd de milieubelasting minimaliseren. Bij het ontwerp van 

onze producten zijn levenscyclus en hergebruik altijd het uitgangspunt. Dit bepaalt de manier waarop ze worden 

geproduceerd en uiteindelijk weer kunnen worden gerecycled. Elk jaar leggen we de lat hoger. Recentelijk werd 

Gispen gekozen tot het groenste bedrijf van Nederland.

ISO 26000 | ISO 9001 | ISO 14001 | EMAS | CO2 neutraal
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MAATVOERINGEN

BLADKLEUREN

LAKKLEUREN

101 Grijs

05 Structuur metallic zwart

90 Zijdeglans grijs

513 Beuken

32 Structuur metallic licht grijs

12 Zijdeglans wit

91 Zijdeglans antraciet

511 Eiken

31 Structuur metallic grijs

60 Zijdeglans donkerzilver

13 Hoogglans wit

70 Zijdeglans metallic zwart

512 Berken

515 Noten

111 Wit

UT DE MATERIALEN
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