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PRODUCTBESCHRIJVING

Robuust ontwerp
Dukdalf is een veelzijdige tafelserie met 
een eigenzinnig frame.  Voor het ontwerp 
van deze tafelserie liet ontwerper Peter 
de Boer zich inspireren door de houten 
dukdalf constructie in het water waar 
boten kunnen afmeren. 
De opvallende poten zijn sterk en stoer, 
en versterken de uitstraling van het ranke 
blad. Dukdalf tafel is in veel verschillende 
vormen en maten leverbaar, met een 
volwaardige tafelserie als resultaat. 

Toepassing
De Dukdalf tafel kan goed toegepast 
worden in zakelijke omgevingen, maar 
heeft dankzij zijn vormgeving altijd een 
huiselijk karakter. Door de verschillende 
uitvoeringen is Dukdalf makkelijk te 
combineren in één ruimte. Zo kan een 
statafel naast een vergadertafel staan, 
zonder de samenhang te verliezen. 

DUKDALF VERGADERTAFEL
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wit
RAL 9010

zwart
RAL 9005

Circulaire economie
Het stalen frame en spaanplaat blad van 
Dukdalf zijn demontabel, zodat onderling 
uitwisselen mogelijk is. Hierdoor is de 
toepassing flexibel en kan een Dukdalf 
meer dan één leven kan krijgen. Het stalen 
frame kan gerecycled worden zodat de 
grondstof opnieuw gebruikt kan worden. 
Van het spaanplaat blad kan Gispen 
weer andere producten maken, zoals 
scheidingselementen of wandbekleding. 

Ontwerper 
Peter de Boer

Afmetingen tafel
Rond: 80/100/120/140/160/180 cm

Vierkant: 80/100/120/140/160 cm
Elips: 150x300/160x480 cm

Afmetingen statafel
Rond: 80/100 cm
Vierkant: 80/100 cm

Materiaal
Frame van staal, blad van 18 of 25 mm 
spaanplaat blad met ABS kantenband
 

DUKDALF TAFEL IS VERKRIJGBAAR MET EEN ROND, 
VIERKANT OF ELIPS VORMIG BLAD
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Solid as a rock
Dukdalf een bijzettafel met een 
uitgesproken stevig karakter. Het blad is 
voorzien van een afneembare stalen rand. 
Deze rand voorkomt dat spullen van het 
blad vallen. De poten zijn voorzien van 
justeerdoppen waardoor de bijzettafel altijd 
stabiel staat. 

Uitvoeringen
Dukdalf bijzettafel is verkrijgbaar in met een 
rond of vierkant blad, en in twee afmetingen 
(40 cm en 50 cm hoog) die goed samen te 
combineren zijn. 

Specificaties
Het frame is van 2 mm staal en is 
afgewerkt met een structuur lak. Het blad 
is van 12 mm volkern. De rand is van 2 
mm staal en afgewerkt met hoogglans lak.

Afmetingen
Rond blad: Ø 40/50 cm
Vierkant blad: 40x40/50x50 cm 

DUKDALF BIJZETTAFEL

wit
RAL 9010

zwart
RAL 9005

rood
RAL 3002

Gispen Inspiration Centre
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Flexibel design
De Dukdalf klaptafel is goed toe te passen 
in flexibele ruimtes. Dankzij het eenvoudige 
kliksysteem is het blad met één beweging 
omhoog te klappen. De Dukdalf klaptafel is 
voorzien van wielen waardoor hij eenvoudig 
op te bergen is, ze nemen minimale ruimte 
in beslag. Het unieke karakter van Dukdalf 
is behouden in deze klaptafel variant 
waardoor hij goed in één ruimte met de 
andere tafels uit de serie gecombineerd kan 
worden.

Uitvoeringen
Dukdalf klaptafel is verkrijgbaar met een 
blad van 70 of 80 cm diep, en verkrijgbaar 
in verschillende breedte maten. 

Specificaties 
Het frame is van staal en afgewerkt met 
structuurlak. Het blad is van 25 mm 
spaanplaat met HPL afwerking en een  
ABS kantenband, kleur gelijk aan top.

Afmetingen
120/140/160/180/200 cm breed
70/80 cm diep

DUKDALF KLAPTAFEL

wit 111 wit 
RAL 9016

zwart eiken

berken 512 beuken 513 noten 515

FrameBlad

zwart
RAL 9005

Gispen Inspiration Centre



DUKDALF IS EEN ROBUUST EN 
VEELZIJDIG TAFELPROGRAMMA

Alliander Duiven



DE ONTWERPER DE ONTWERPER

PETER 
DE BOER

Peter de Boer (1952) volgde de MTS werktuigbouw en Industrial Design 
aan de Rietveld Academie. Hij werkt korte tijd als freelance-ontwerper en 

is sinds 1980 als productdesigner verbonden aan Gispen.

'IK BEN EEN ONTWERPER DIE GROTE WAARDE HECHT 
AAN KWALITEIT EN DUURZAAMHEID'

Wat is de gedachte achter Dukdalf 
tafelserie?
Als fervent zeiler vond ik mijn inspiratie 
voor het bijzondere onderstel van de 
bewuste tafel in een dukdalf. Een stoer, 
robuust baken om aan te meren en 
van veraf herkenbaar. Met een geringe 
investering en uitmuntend werk van onze 
lassers ontstond de Dukdalf tafelserie, die 
Gispen inmiddels in vele varianten op de 
markt heeft gebracht. Uitgangspunt is het 
vierkante stalen frame, dat houvast biedt 
aan vier symmetrisch geplaatste poten. 

Van welke ontwerper zou je nog wat 
kunnen leren? 
Ik ben, zolang ik me kan herinneren, onder 
de indruk geweest van Leonardo da Vinci. 
Zijn visionaire blik en vermogen om zijn 
ideeën op papier te zetten, doen mij tot 
op de dag van vandaag versteld staan. Ik 
blader vaak door de boeken die over hem 
en zijn werk zijn verschenen en ik leer er 
iedere keer weer van.

Waar sta jij voor als ontwerper?
Ik ben een ontwerper die grote waarde 
hecht aan kwaliteit en duurzaamheid. 
Dat laatste klinkt misschien gek omdat 
een bedrijf als Gispen klanten wil blijven 
verleiden met nieuwe producten, maar 
ik ben ervan overtuigd dat klanten juist 
blijven terugkomen omdat de kwaliteit 
van jouw producten door de jaren heen 
haar waarde is blijven behouden. Gispen 
bestaat honderd jaar in 2016 en dat vind 
ik een enorme prestatie. Bereikt omdat 
we blijvende kwaliteit zijn blijven bieden. 
Daar ben ik als ontwerper trots op en 
daar blijf ik graag mijn bijdrage aan 
leveren.

Wat betekent het merk Gispen voor jou 
als ontwerper?
Het merk Gispen betekent voor mij 
continuïteit, kwaliteit, duurzaamheid.

TIPS VAN DE ONTWERPER

• Gebruik kennis die in huis is en leer daarvan
• Zoek naar oplossingen in andere disciplines




