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RIALTO : THE FLYING TABLE 

Het fijne tafelblad en de ranke iconische poten geven dit ontwerp een zwevend karakter. Deze elegante tafel, rond, ovaal of 
rechthoekig, past wonderwel bij het Oscarini stoeltje. Een combinatie voor meer tafelplezier. 
 
Configureer uw RIALTO op http://www.jori.com/nl/Rialto 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : EEN SNELLE CARRIERE IN DE FRANSE DESIGNWERELD 
Frans interieurarchitect, lid van de beroemde "Société des Artistes Décorateurs" van Parijs. De 
absolute top van Franse ontwerpers op het gebied van interieur en architectuur. Audebert volgde zijn 
opleiding aan de "Ecole Boulle". Hij verdiende zijn strepen met interieurprojecten voor financiële 
instellingen, openbare gebouwen en scholen. Op zijn palmares staan verscheidene projecten voor de 
TGV. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Ronde, ovalen of rechthoekige tafel. Rechthoekige tafel vast of met 2 uitschuifbladen van 55 cm elk. Chroom plaat bovenop de poot enkel 

bij vaste versie. 

• Geïntegreerde glijders onderaan tafelpoten aan kant uitschuifblad. 

• Tafelblad en tafelpoten : notelaar massief 

• Keuze tafelpoten : notelaar massief, eik wit massief en beuk gelakt wit. 

• Optie : geïntegreerde wieltjes onderaan tafelpoten aan kant uitschuifblad. Enkel voor harde bevloering. 

• Stalen draagstructuur. 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 
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Indien functies aanwezig, zijn de afmetingen steeds in open toestand opgegeven. 
W=breedte van het element, D=diepte, H=hoogte, SH=zithoogte, SD=zitdiepte, AH=hoogte armlegger. 
Lichte afwijkingen zijn mogelijk. 
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TECHNISCHE MODELINFO 

 

     

 

 t708-T200-W t708-T240-W t708-TO180 W t708-TO220 W  
 tafelblad 200 notelaar tafelblad 240 notelaar tafelblad ovaal 180 

notelaar 
tafelblad ovaal 220 

notelaar 
 

 W 200 D 95 H 75 W 240 D 95 H 75 W 180 D 120 H 75 W 220 D 120 H 75  
 


