Barra Work

Design: Atelier I + N Studer

Barra Work
Design:
Atelier I + N Studer,
Nathan and Ismaël Studer

1_Dimensions Maten

2_Materials Materiaal

Rectangular tables, oval tables Rechthoekige tafels, ovalen tafels
Barra combines a streamlined form with construction logic. While
appearing to float, the tabletop rests on two solid wood beams that
provide it with central support and incorporate the pairs of legs at
each end. Space between the two beams can be used to store media
elements and cables. The angled legs provide the table with excellent
stability. With three pairs of legs and a two-piece tabletop, the table
can be extended to a length of 480 cm. The width can be between
110 and 130 cm, depending on the length.
The 28 mm-thick solid-wood tabletop is available in rectangular or
oval. The two pairs of steel legs are powder-coated in a choice of
black or silver.
The tables are particularly suitable for conference areas. Barra Work
can also be used as a universal desk or team workplace.

Barra combineert een gestroomlijnde vorm met een slimme con
structie. Het blad lijkt te zweven maar rust in het midden op een
massief houten balk die het blad ondersteunt en de poten aan de
uiteinden verbindt. Tussen de twee steunbalken bevindt zich een
ruimte die gebruikt kan worden voor kabelgoten of andere vereiste
elementen noodzakelijk voor mediatechnologie. Dankzij de schuine
poten is de tafel extreem stabiel. Indien de tafel wordt uitgevoerd
met drie paar poten en een tweedelig blad, is een lengte tot wel
480 cm mogelijk. Afhankelijk van de lengte, varieert de breedte van
de tafel tussen de 110 en 130 cm.
Het 28 mm dikke tafelblad is verkrijgbaar in een rechthoekige of een
ovale vorm. De stalen poten zijn verkrijgbaar met een zwarte of een
zilveren poedercoating.
De tafel is geschikt voor vergaderruimtes maar Barra Work kan ook
ingezet worden op bijvoorbeeld een flexwerkplek.

Table shape Tafelvorm

Width Breedte

Length Lengte

Height Hoogte

Rectangular Rechthoekig

110 cm
120 cm

180 | 240 cm
320 | 400 I 480 cm

74 cm
74 cm

Oval Ovaal

110 cm
120 cm
130 cm

180 cm
240 cm
320 | 400 I 480 cm

74 cm
74 cm
74 cm

Solid wood Massief hout

Steel Staal

Oak
Eiken

Black-coated
Zwart gecoat

American walnut
Amerikaans noten

Silver-coated
Zilver gecoat

Other types of wood available on request
Meer houtsoorten zijn op aanvraag verkrijgbaar
3_Options Opties
Data box with cover in wood to match tabletop Deksel mediabox hout zoals tafelblad
Customized data box cut-out Uitsparing voor klant specifieke mediaboxen
Universal plastic glides Universele kunststofglijders
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Power socket for data box, individually configurable Stekkerdoos voor mediabox, individueel configureerbaar
Cable conduit extension box Kabelgoot- uitbreidingsbox
Vertical cable conduit Kabelgoot
Mains cable (230 V, 3 m) Netsnoer (230 V, 3 m)
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4_Accessories Toebehoren

Standard Standaard
Optional Optioneel

V
v
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110 / 120
110 / 120 / 130

120
130
180

240

Composition
Structuur

Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger GmbH, Wien, A
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

320

400

480

Data box with cover in wood, closed | opened
Deksel mediabox hout, gesloten | geopend

3-year guarantee
3 jaar garantie

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

CO2 - neutral since 2015 and committed to continued improvements

