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Interactie, vergaderen, communicatie en teamwork zijn bij veel activiteiten in 
de moderne werkomgeving niet meer weg te denken. Met Beso Table van 
ontwerper Khodi Feiz komt Artifort aan deze eisen tegemoet. Hoogwaardige 
materialen en een verfijnde constructie zijn het fundament van de Beso Table. 
Met een ruime keuze uit poedercoatkleuren voor de metalen tafelpoten en 
de massief eikenhouten balk is een ontwerp gecreëerd dat ingetogen is en 
tegelijkertijd opvalt. De Beso Table is perfect voor thuis en vele openbare 
ruimtes voor ontvangst, ontmoeting, kort overleg en vergaderen. 

Het idee achter Beso Table was om een uniek ontwerp te ontwikkelen 
voor tafelpoten die ruimte bieden voor je benen onder de tafel, zonder in 
te leveren op stabiliteit en constructie. Te vaak zijn tafelpoten hinderlijk voor 
zittende gebruikers. En dat is gelukt met Beso Table. Het ontwerp is zowel 
sculpturaal en elegant als architectonisch. 

design by Khodi Feiz

BESO TABLE



Beso Table bestaat uit een brede collectie van ronde en rechthoekige 
tafels en uit koppelbare losse modules. De koppelbare losse modules 
bestaan uit rechthoekige, hoek- en S-vormige modules waarmee zelf een 
opstelling kan worden samengesteld voor de moderne werkomgeving. 
Kies een gewenste vorm en afmeting en voeg accessoires toe zoals 
elektrificatie en plateaus.

Standaard collectie en koppelbare losse modules  

Beso Table BC 498 x 140 cm 
Modules: BS 160 x 90cm, BBS 90 cm, BEB 160 x 90 cm 



Beso Table 300 x 140 cm | electrification position C 



Multiplex, toplaag eikenfineer | 25 mm Multiplex, toplaag laminate Fenix | 25 mm

Massief eikenhout | 25 mm Volkern Arpa Fenix | 12 mm

Randafwerking is verjongd gefreesd (5 mm), behalve bij volkern Arpa Fenix.

Metalen poten

Poedercoat en verkrijgbaar 
in 33 kleuren. 

Eikenhouten balk

Bij een Fenix tafelblad is de eikenhouten 
balk gelakt in dezelfde kleur als de 

gekozen poedercoatkleur. Bij keuze 
voor een houten tafelblad is de houten 

balk in dezelfde afwerking. 

De tafelbladen worden uitgevoerd in multiplex met een toplaag van eikenfineer 
of laminaat Fenix. Enkele standaard afmetingen kunnen ook uitgevoerd 
worden in massief eikenhout en volkern Arpa Fenix.  

Materialen



Informal meeting Formal meeting

Collaboration Brainstorm

Planningsvoorbeelden met Beso Table

Stel eenvoudig de gewenste Beso Table samen in de 3D-softwareoplossing 
pCon.planner. Een online tool die het dagelijkse werk en klantprocessen soepeler 

laat verlopen. Ontdek de planningsvoorbeelden voor Hospitality, Social en 
Collaboration via www.pcon-catalog.com/artifort/.

Café



 A | 1x 2 Netbox spots B | 1x 4 Netbox spots

C | 2x 2 Netbox spots D | 3x 2 Netbox spots

Beso Table heeft elektrificatieoplossingen en kabelmanagement. 
Deze voorzieningen voor netstroom, USB-C en HDMI kunnen 

naar keuze in het blad worden verwerkt.  Kabels worden visueel slim
onder de tafel opgeborgen in een kabelnet.  

Beso Table accessoires en elektrificatie

Voeg een opzetplateau toe aan Beso Table met dieptemaat 120 cm. 



Beso Table | rond
H 75 cm 

Ø 120 cm
Ø 130 cm
Ø 140 cm
Ø 150 cm
Ø 160 cm

Tafelblad is ook verkrijgbaar in 
massief eikenhout en volkern  
Arpa Fenix.  

Elektrificatie is mogelijk. 

Tafelblad is ook verkrijgbaar in 
massief eikenhout. Elektrificatie is 
mogelijk. 

Tafelblad is ook verkrijgbaar in 
massief eikenhout en volkern Arpa 
Fenix. Elektrificatie is mogelijk.

Onderstel met rechthoekige 
eikenhouten balk. 

Elektrificatie is mogelijk. 

Beso Table | rechthoek
H 75 cm

L 180 x W 90 cm
L 200 x W 90 cm
L 220 x W 90 cm 

Beso Table | rechthoek
H 75 cm 

L 260 x W 140 cm
L 260 x W 160 cm
L 300 x W 140 cm
L 300 x W 160 cm

L 240 x W 110 cm
L 260 x W 110 cm
L 280 x W 110 cm
L 300 x W 110 cm 

Het Beso Table programma bestaat uit ronde en rechthoekige tafels in 
verschillende maten en talloze afwerkingsopties. Daarmee past Beso Tabl 
perfect in huis en binnen elke project context, zoals ontvangstruimtes, 
vergaderruimtes en werkruimtes voor een kort overleg. 

Naast de ruime keuze aan standaardafmetingen is de Beso Table 
uitgebreid met losse modules om nog meer planningsoplossingen voor 
projectomgevingen te bieden. Ontdek de nieuwe modules op pagina 12 
en 13. 

Beso Table collectie



 cm

BC 573 x 266 cm
modules: BS 200x90 cm, 
BBD 90x60gr, BMB 200x90 cm, 
BBD 90x60gr, BEB 200x90 cm

BC 597 x 321cm
modules: BS 160x90 cm, 
BBD 90x60gr, BMB 200x90 cm, 
BBU 90x60gr, BEB 160x90 cm

BC 498 x 140 cm
modules: BS 160x90 cm, BBS 90 
cm, BEB 160x90 cm

BC 480 x 90 cm
modules: BS 160x90 cm, BM 
160x90 cm, BE 160x90 cm

BC 600 x 90 cm
modules: BS 200x90 cm, BM 
200x90 cm, BE 200x90 cm

BC 393 x 393 cm
modules: 4x BBD 90x90 cm, 
BMB 200x90 cm

BC 480 x 120 cm
modules: BS 160x120 cm, BM 
160x120 cm, BE 160x120 cm

BC 600 x 120 cm
modules: BS 200x120 cm, BM 
200x120 cm, BE 200x120 cm

De Beso Table collectie omvat ook losse modules. Deze modules kunnen worden samengesteld 
tot een grotere opstelling. De modules zijn verkrijgbaar in twee dieptematen: 120 cm en 90 cm. 

Beso Table modules met dieptemaat 120 cm kunnen worden samengesteld tot een rechte tafel. 

Beso Table modules met dieptemaat 90 cm omvat rechte, hoek- en  S-modules. Laat je inspireren 
door de composities op deze pagina. Gepersonaliseerde opstellingen zijn op aanvraag. 

Beso Table configuraties
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