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PRO table
ontwerp: atelier PRO architekten

De PRO table is ontworpen door atelier PRO architekten voor de 
nieuwe kantoren in het Stadhuiskwartier te Deventer. De tafel heeft 
een stalen onderstel met kenmerkende A-lijn vorm en is verkrijgbaar 
in twee standaard maten.

Het tafelblad kan worden afgewerkt met hout, linoleum of corian.
Met zijn robuuste karakter is de PRO table ideaal voor het moderne, 
grotendeels papierloze kantoor en in huis als lees-, werk- of eettafel.

Afmetingen:  L 1800 x B 900 x H 750 mm
                    L 2400 x B 900 x H 750 mm

Blad afwerking: hout, corian, linoleum in diverse kleuren
Frame: geëpoxeerd in een structuurlak zwart, wit, grijs en antraciet



PRO table



de PRO table is een geheel in staal 
uitgevoerde tafel geëpoxeerd in een 
structuur lak
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frame gelaserd uit 5 mm staalplaat,
in diverse kleuren verkrijgbaar



stelvoetjes rond 30 mm 
in rvs of messing



AFMETINGEN

L 1800 x B 900 x H 750 mm
L 2400 x B 900 x H 750 mm



AFMETINGEN

kabelgoot 2 mm dik gezet 
staal in kleur van frame door en door gelaserd logo



zwart wit antraciet grijs

FRAME

De PRO table is een geheel in staal uitgevoerde tafel 
geëpoxeerd in een structuur lak. Standaard verkrijgbaar 
in de kleuren zwart, wit, grijs en antraciet. 



HOUTFINEER WERKBLAD

Het blad is standaard verkrijgbaar 
in vier soorten houtfineer. 

eiken

mahoni

carolina pine

gerookt eiken



glacier white

designer whitecameo whitemushroom pebble olive

conifer salsa pewter

burgundy jeans coffee

nero

CORIAN WERKBLAD

Naast houtfineer en linoleum 
kan het blad ook worden afgewerkt 
met corian, standaard in drie kleuren.

LINOLEUM WERKBLAD

Het blad is standaard verkrijgbaar in  
tien effen kleuren desktop linoleum afwerking.



Met zijn robuuste karakter is de 
PRO table ideaal voor het 
hedendaagse, grotendeels 
papierloze kantoor.



De leestafel in de kantoren van het 
nieuwe Stadhuiskwartier Deventer, 
2016. Ontwerp door 
atelier PRO architekten.



Met zijn robuuste karakter is de PRO table geschikt voor  
zowel het moderne kantoor en als eet-, werk- en leestafel thuis. 



COLOFON PRO table

Atelier PRO is een Haags architectenbureau 
met ruim veertig jaar ervaring. Met een team 
van architecten, stedebouwers en interieur 
architecten werken wij samen met onze 
opdrachtgevers aan oplossingen op maat. De 
internationale projecten beslaan een breed veld, 
zowel in transformatie als in nieuwbouw. Wij 
werken aan gezonde woon- en zorgomgevingen, 
onderwijsgebouwen en duurzame 
werkomgevingen.  
www.atelierpro.nl

VAN DER PLAS Products is een onderdeel van 
VAN DER PLAS Meubel & Project BV. 
In de collectie zijn opgenomen meubelen 
ontworpen door architecten.
www.vanderplas.biz
 
Fotografie: 
Eva Bloem 
www.evabloem.com
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VAN DER PLAS Meubel & Project bv
Afrikalaan 15
5232 BD ‘s-Hertogenbosch
T 073 61 28 069
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