
Robuuste meubelen 
met een duurzaam 
karakter.

ARDWORKS ONTWERPT 
EN PRODUCEERT INDOOR 
EN OUTDOOR MEUBILAIR.

https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/vergadertafels/halden-vergadertafel-stalen-onderstel
HALDEN.

HALDEN. ONTWERPT EN
PRODUCEERT INDOOR EN
OUTDOOR MEUBILAIR

Lees meer informatie op onze website www.demeubelmakelaar.nl



Ardworks werkt samen met:

Interieur architecten
Kantoor & project inrichters
Landschaps architecten & tuin inrichters
Bedrijven & instellingen
Horeca

LIVING & OFFICE: industriële en design meubelen,  
vergadertafels, lunchtafels, bijpassende kasten en  
aanverwante meubelen. Projectmeubilair voor  
kantoorinrichters en winkelinrichters

HOSPITALITY: binnen- en buitenmeubelen, maatwerk, 
terrassen, bijzondere tafels voor de onderscheidende 
horeca

OUTDOOR: buitenmeubelen van beton, design meubelen, 
maatwerk voor tuinarchitecten

Robuuste meubelen met een duurzaam karakter.  

Variërend van bijzondere tafels uit ons standaard  

productgamma tot op maat gemaakte, unieke  

exemplaren naar wens van de opdrachtgever.

Ardworks ontwerpt en 
produceert in- en outdoor 
meubilair.

https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/vergadertafels/halden-vergadertafel-stalen-onderstel


HALDEN. ontwerpt en
produceert in- en outdoor
meubilair.

HALDEN. werkt samen met:

Interieurarchitecten
Kantoor & projectinrichters
Landschap- en tuin ontwerpers
Bedrijven en instellingen
Horeca

HALDEN.



De LEEDS-collectie bestaat uit industriële stalen frames geproduceerd uit  
40 x 40 mm kokerprofiel.  
De LEEDS-collectie is geschikt om zowel met als zonder wielen uit te voeren. 

Assortiment: tafel | salontafel | bartafel | barkruk | kasten
Materiaal: gepoedercoat staal | RVS

LEEDS



De BARI-collectie bestaat uit industriële stalen frames geproduceerd uit 
80 x 80 mm kokerprofi el. Door gebruik van het forsere profi el is dit model 
geschikt voor betonnen tafelbladen. 

Assortiment: tafels in- en outdoor
Materiaal: gepoedercoat staal | RVS | beton | diverse houtsoorten mogelijk

BARI



De NAPOLI-collectie bestaat uit stalen en RVS-frames geproduceerd 
uit 40 x 40 mm kokerprofi el. De NAPOLI-collectie is een verfi jnd 
ontwerp, waarbij het model met visgraat tafelblad een verzonken 
wwbovenframe heeft. Het blad ligt daardoor in de tafel.

Assortiment: tafel | salontafel | bartafel 
Materiaal: gepoedercoat staal | RVS | diverse houtsoorten mogelijk

Echt vakmanschap:
visgraat voor een stijlvolle look

NAPOLI

SALON TAFEL



Industriële look De EIFFEL-collectie bestaat uit industriële stalen frames geproduceerd uit  
50 x 50 mm hoeklijnprofiel en de originele klinknagel hoekdelen.  
De EIFFEL-collectie is geschikt om zowel met als zonder wielen uit te voeren.

Assortiment: tafel | salontafel | bartafel | kasten
Materiaal: gepoedercoat staal  

HOGE VARIANT VERGADERTAFEL

EIFFEL



Meeting Space 
brede poot

1

2

DE POTEN ZIJN  

IN TWEE BREEDTE  

MATEN LEVERBAAR.

Work Space 
smalle poot

T004

Oneindige mogelijkheden in afmeting 
en uitvoering leverbaar.

De T004-collectie is een stabiele tafel door zijn stalen onderstel van 6 mm. 
de tafel is verkrijgbaar is een smalle en bredepoot. In de stalen balk zijn 
inbouw units van verschillende merken mogelijk.

Assortiment: tafels
Materiaal: gepoedercoat staal | massief eiken of multiplex met hpl



Over de gehele lengte van de tafel is ruimte om stopcontacten en 
diverse aansluitingen in het blad aan te brengen. In de bladbalk 
is er ruimte om kabels weg te werken. 

Massief eiken 30mm zowel premium als rustiek eiken.
standaard in een matte lak behandeling afgewerkt.  
Multiplex met hpl 26mm 
hpl in: wit / grijs / zwart
Randafwerking:  
recht of verjongd

T004

OPTIE: UITNEEMBAAR DEEL VOOR LOSSE KABELS

IN DE STALEN BALK INBOUW UNITS VAN  
VERSCHILLENDE MERKEN MOGELIJK. 

Ruimte voor kabel 
en electrificatie.

Bepaal zelf 
de sfeer van 
het tafelblad.



Ook voor buiten...

ROEST  VARIANT

EIFFEL



De JONKER-collectie bestaat uit industriële stalen frames geproduceerd 
uit fi jne massieve buisprofi el. Het frame is in meerdere maten leverbaar, 
waardoor er diverse afmetingen ronde tafelbladen gecombineerd 
kunnen worden. 

Assortiment: tafels | bijzettafels | in- en outdoor
Materiaal: gepoedercoat staal | diverse houtsoorten mogelijk

JONKER



De MASSIMO-collectie bestaat uit industriële stalen frames 
geproduceerd uit 80 x 40 mm en 100 x 40 mm kokerprofi el.

Assortiment: tafel | salontafel 

Materiaal: gepoedercoat staal | RVS

MASSIMO



ROME LEEDS

ONDERSTELLEN

Verkrijgbaar in staal: Rome | Leeds | X frame | Bari | Napoli | Palermo   

Verkrijgbaar in RVS: Rome | Leeds | X frame | Bari | Napoli | Palermo  

BARIX FRAME

NAPOLI PALERMO 



UDINEEIFEL

ONDERSTELLEN

TRIPLE X MASSIMO

PRAAG ANTWERPEN

De collectie tafelonderstellen is geschikt om zelf een tafel samen te stellen.  
De stalen en RVS onderstellen worden in vele maten geproduceerd.  
Frames zijn in RAL-kleuren te poedercoaten, maar ook in een mat transparante 
coating voor de industriële look.

Verkrijgbaar in staal : Antwerpen | Eiffel | Massimo | Praag | Triple X  | Udine

Verkrijgbaar in RVS :  Massimo | Triple X | Udine



SAN VICENTE

SAN VICENTE

UMBRIË

UMBRIË

ONDERSTELLEN

De collectie losse tafelpoten is geschikt om zelf een tafel samen te stellen. 
De stalen en RVS-tafelpoten zijn in vele maten beschikbaar.  
 
Tafelpoten zijn in meerdere hoogtematen leverbaar.  
De gehele serie is zowel in staal als RVS leverbaar. 

KRUISPOOT

KRUISPOOT

De stalen tafelpoten zijn in RAL-kleuren te poedercoaten, maar 
ook in een mat transparante coating voor de industriële look.  
 
De RVS-tafelpoten zijn geheel geslepen.  



Met het juiste 
onderstel creëer 
je de perfecte 
de tafel.

TRAPEZE

TRAPEZE

ONDERSTELLEN

U STRIP

U STRIP

Afmetingen strip: 10 x 1,5 cm  

 

Materiaal: RVS | staal | poedercoaten



METZ

MODEL A JONKER

CROSS

ONDERSTELLEN

Combineer onze onderstellen met ieder tafelblad

 
METZ: 60 x 4 x 72 cm | Koker: 4 x 4 cm | RVS | staal  
MODEL A: 78 x 8 x 72 cm | Strip: 8 x 8 cm |  RVS | staal 

 
CROSS: 50 x 50 x 72 cm | koker: 4 x 4 cm | staal
JONKER: Ø 50 x 72 cm | staal



ONDERSTELLEN

TOM

MASSIMO

RONDO

Creeër je eigen meubel

 
TOM: 90 x 90 x 72 cm | buis 6 cm | staal                 MASSIMO: 70 x 70 / 100 x 100 / 120 x 120 cm | strip: 8 x 1,5 cm | hoogte 68 / 71 / 73  cm | staal 

RONDO: Ø 80 / Ø 100 / Ø 120 x 72 cm | buis: 8 of 10  cm | staal



STAR

SALONTAFEL

NAPOLI

SALONTAFEL

MAURITS

SALONTAFEL

MASSIMO

SALONTAFEL

ONDERSTELLEN

Salontafels
NAPOLI VISGRAAT: 120 x 60 x 40 cm | 140 x 60 x 40 cm  | 140 x 80 x 40 cm | staal

STAR: 40 x 40 x 40 cm | strip 4 x 2 cm | 5 x 2 cm | 6 x 2 cm | staal 

MAURITS: 40 x 40 x 40 cm | 80 x 80 x 40 cm | 120 x 80 x 40 cm | 140 x 80 x 40 cm | koker 2 x 2 cm / 3 x 3 cm | staal

MASSIMO: 40 x 40 x 40 cm | 60 x 60 x 40 cm | 80 x 80 x 40 cm | strip 4 x 2 cm | 5 x 2 cm | 6 x 2 cm | staal   



RONDO TOMMASSIMO JONKER

TAFELS ROND



HOGE TAFELS

EIFFEL

Bartafel

LEEDS

 
EIFFEL: 80 x 80 x 110 cm  
 
 100 x 100 x 110 cm 
 
 120 x 80 x 110 cm 
 
 140 x 80 x 110 cm 
 
 160 x 80 x 110 cm 

 koker 4 x 4 cm
 
 staal

 
LEEDS BARTAFEL: 80 x 80 x 110 cm / 100 x 100 x 110 cm
 
 120 x 80 x 110 cm / 140 x 80 x 110 cm

 160 x 80 x 110 cm | koker 4 x 4 cm | staal 
 
LEEDS BARKRUK: 35 x 35 x 74 | koker 3 x 3 cm | staal



LACOME | OUTDOOR

BARI | BETON CUBE | BETON

LINEA| OUTDOOR

OUTDOOR

 
LACOME OUTDOOR: 220/300 x 90 x 3 cm | RVS | staal
 
LINEA OUTDOOR: 220/300 x 90 x 3 cm | RVS | staal

 
BARI BETON: 200/280 x 100 x 77 cm | koker: 12 x 6 cm | staal
 
CUBE BETON: 200/280 x 100 x 76 cm | voet: 40 x 40 x 70 cm



TAFELBLADEN

ARDWORKS werkt uitsluitend met natuurlijke materialen, bij voorkeur robuust en duurzaam.

Het assortiment tafelbladen bestaat uit: 

Massief eiken, in diverse dikte en kwaliteiten

Houten boomstam bladen : eiken / movingui / suar

Betonnen tafelbladen, zowel geheel massief als beton look

Marmeren tafelbladen



TAFELBLADEN Massief eiken



TAFELBLADEN

Met de natuurlijke wangen van de 
boomstam is iedere tafel uniek.

Eiken boomstam tafels in alle afmetingen te bestellen.

De eiken boomstam tafelbladen zijn leverbaar in afmetingen tot 500 cm lengte.

DIKTES: 40 mm | 50 mm | 60 mm massief.

De kenmerken van de eiken boomstam tafelbladen zijn de natuurlijke wangen,
de schorsrand is geheel geschuurd. Bladen kunnen onbehandeld geleverd worden, 
maar ook in een transparante mat lak.

Boomstam



TAFELBLADEN

Er is maar één van iedere tafel...

Boomstam



Betonnen blad

TAFELBLADEN Beton



NOIR SAINT LAURANT ROSSO LEVANTO

EMPERADOR DARK

CARRARA BIANCO VERDE INDIA

NERO MARQUINA

Marmer is een echt natuurproduct,  
waardoor het een tijdloos materiaal is.

TAFELBLADEN



CONTACT: Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord! 
 
Turnhoutseweg 11 | 5438 NR Gassel | +31 (0)486 47 58 65 | info@ardworks.nl | www.ardworks.nl

https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/vergadertafels/halden-vergadertafel-stalen-onderstel

