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De +tafel, door Fraaiheid ®
Pure schoonheid uit één plaat hout
Fraaiheid is een nieuw Nederlands designlabel dat wordt geleid door het architectentrio Daniel Aw,
Sjoerd Schaapveld en Rikjan Scholten. Hun eerste product, de +tafel, is het resultaat van hun
ervaringen in de Nederlandse bouw en hun streven om slimme, toegankelijke ontwerpen te maken
die onze leefomgeving verfraaien. Met de +tafel maakten zij een designtafel voor een niet-designprijs
die in drie minuten in elkaar te zetten is.
Eén tafel uit één plaat hout
Voor de +tafel verwerkten de ontwerpers van Fraaiheid één standaard multiplex plaat in zijn geheel tot één
bijzondere tafel. Sterker nog: de +tafel wordt zonder toevoeging van enig ander materiaal of hulpmiddel in
elkaar gezet. Er hoeft niets geschroefd of gelijmd te worden. Al dat fraais komt uit die ene plaat hout en drie
minuten fysieke arbeid van de consument.
Prachtig afgewerkt, minimaal materiaalverlies
Dit alles is mogelijk doordat een geavanceerde productietechniek is gebruikt: het zogenoemde cnc-frezen.
Hierbij freest een computergestuurde machine met een klein boortje alle onderdelen zeer nauwkeurig uit één
plaat hout. Het resultaat: een buitengewoon hoog afwerkingsniveau én minimaal materiaalverlies.
Kruisjes
De +tafel dankt zijn naam aan de kruisjes die zichtbaar zijn in het tafelblad. Deze zijn het gevolg van het
kruislings over elkaar schuiven van de afzonderlijke onderdelen van het onderstel. De tafelbladen worden
vervolgens als puzzelstukjes tussen de kruisjes geplaatst zodat er één stabiel geheel ontstaat. De kruisjes
maken dus de constructie zichtbaar en brengen – als je er van dichtbij naar kijkt – de essentie van het
toegepaste materiaal naar voren.
Materiaal
De basis van de +tafel is namelijk multiplex, een veel toegepast materiaal in de bouw. Multiplex is een
industrieel geproduceerd materiaal van dunne laagjes op elkaar gelijmd hout. Dit resulteert in sterke platen
hout die in de groothandel in enkele standaardmaten verkrijgbaar zijn. Vaak worden de platen in de
meubelindustrie gebruikt om bijvoorbeeld tafelbladen of kastdeurtjes voor keukens te maken. Voor de +tafel
werkt Fraaiheid met hoogwaardig berkenmultiplex dat voorzien is van een harde gekleurde HPL-toplaag
(High Pressure Laminate) als extra bescherming.
Verkrijgbaar in vier formaten
De +tafel is er in vier verschillende formaten, zodat er voor ieder interieur, gelegenheid en gebruik een
passend exemplaar is. De tafels zijn in diverse kleuren verkrijgbaar en door het slimme materiaalgebruik en
de toegepaste productiemethode ook nog eens vriendelijk geprijsd. Een designtafel voor een niet-designprijs
die in drie minuten in elkaar te zetten is!
Waar te koop?
De +tafel is te koop via de website van Fraaiheid en via de door hen geselecteerde verkooppunten (te
vinden op www.fraaiheid.com).
www.fraaiheid.com
info@fraaiheid.com
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De +tafel, door Fraaiheid ®
Pure schoonheid uit één plaat hout
Hoe maak je uit één enkele plaat multiplex een unieke tafel die duurzaam geproduceerd en fraai geprijsd is?
Het antwoord hierop komt van drie Nederlandse architecten met de presentatie van de +tafel, een tafel die je
binnen 3 minuten in elkaar zet zonder het gebruik van enig gereedschap. De tafel dankt zijn naam aan de
kruisjes die zichtbaar zijn in het tafelblad en is nu te koop via hun eigen designlabel Fraaiheid.
www.fraaiheid.com
info@fraaiheid.com

Noot voor de redactie:
Hoge kwaliteit beelden zijn te vinden op onze website: www. http://fraaiheid.com/?page_id=670
Voor meer informatie over Fraaiheid en de +tafel kunt u contact opnemen met:
Daniel Aw:
daniel@fraaiheid.com
M. 06 28245734
Rikjan Scholten:
rikjan@fraaiheid.com
M. 06 41315950

