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Alteo – gemakkelijk te verplaatsen klaptafel voor beweeglijke 
werkwijzen 
 

 
Girsberger introduceert het veelzijdige klaptafelprogramma “Alteo” met massief houten blad: het is een 
gemakkelijk verplaatsbaar meubel op wielen dat snel en handig kan zijn waar het nodig is – ideaal voor 
een effectieve en communicatieve kantooromgeving waar een inrichting gebaseerd op activiteiten nodig 
is. Het tafelblad kan worden gekoppeld aan naburige tafels en is inklapbaar. Het onderstel is stapelbaar 
en geschikt voor elektrificatie.  
 
Bützberg 22-09-2022 – De klaptafel “Alteo”, die gemakkelijk kan worden verplaatst op wielen, kan dankzij de 
omhoog te klappen tafelbladen gemakkelijk worden gestapeld en in grotere hoeveelheden ruimtebesparend 
worden opgeborgen. De tafelbladen van waardevol massief hout – naar keuze in eiken of noten – verlenen 
dit praktische en veelzijdig bruikbare model een bijzondere kwaliteit.  
 
Het gebruik van “Alteo” kent geen grenzen: de tafel is met name voorbestemd voor flexibele project- en 
teamwerkruimtes. Maar hij is ook bij uitstek geschikt voor conferentie- en besprekingsruimten die snel 
moeten kunnen worden veranderd. Bovendien is dit model ideaal voor opleidingen en seminars, 
toepassingen waarbij het meubilair naar behoefte snel moet worden opgesteld en opnieuw gerangschikt. En 
last but not least kan men met “Alteo” het beweeglijke kantoor met wisselende gebruikseisen voorzien van 
werktafels. Optioneel beschikt het “Alteo”-onderstel aan de zijkant over stroom- en USB-aansluitingen met 
geïntegreerde desk-to-desk-elektrificatie. Als aanvulling is er ook een whiteboard beschikbaar, dat kan 
worden uitgerust met een flip-overhouder. 
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Links: tafelblad in massief noten; midden: optionele stroom- en USB-aansluitingen; rechts: koppelelementen aan een tafelblad in eiken 
 

                
 
Dankzij zijn variabiliteit kunnen met de klaptafel “Alteo” in een handomdraai de meest uiteenlopende opstellingen worden gerealiseerd. 
 
 

   
 
Projectwerkplekken en seminaroplossingen zijn dankzij de mobiele tafels snel beschikbaar als dat nodig is.  
Onder: een whiteboard die kan worden uitgerust met een flip-overhouder vult de meubelfamilie “Alteo” aan. 
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Over de ontwerper: Angelo Pinaffo 

De Italiaanse ontwerper, geboren in 1966, studeerde eerst kunst in Padua en voltooide zijn academische 

loopbaan met de cursus “Architectural Design” in Venetië. In de loop der jaren heeft hij zich als freelancer 

toegelegd op ontwerpoplossingen voor kantoor-, gemeenschaps-, object- en woonmeubilair. 

Vanaf het begin van zijn professionele loopbaan heeft hij al samengewerkt met architectuur- en 

designstudio's. Hij nam deel aan internationale architectuurwedstrijden en voerde aanvankelijk projecten uit 

op het gebied van de restauratie van gebouwen en de inrichting van museumtentoonstellingen. Zijn ambitie is 

het bereiken van esthetische en technische originaliteit tussen vorm, functie en industriële eisen. 

 

Over Girsberger: 

De Zwitserse ondernemingsgroep werd in 1889 opgericht als draaierij in Zürich en ontwikkelde zich tot een 

internationaal gerenommeerde zitmeubelfabrikant. In de loop van de verdere bedrijfsontwikkeling werden de 

eigen productievestigingen en de speciale ambachtelijke competentie op het gebied van stoffering, de 

bewerking van massief hout en oppervlakken gericht uitgebreid. Tot het huidige prestatieaanbod behoren 

kwalitatief hoogwaardige meubels voor het kantoor-, object- en woonsegment, objectspecifiek speciaal 

meubilair (Customized Furniture) en het renoveren en upcyclen van gebruikt meubilair (Remanufacturing). 

Vanuit Koblenz, dicht bij de grens met Duitsland, voorziet de afdeling voor de handel in massief hout 

allerhande houtverwerkende bedrijven van massieve houtsoorten van hoge kwaliteit. Girsberger is ook buiten 

Zwitserland actief met verkoopmaatschappijen in verschillende Europese landen. De productie vindt plaats in 

Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) en Silivri (TR). Sinds 1993 staat Michael Girsberger als vierde 

generatie aan het hoofd van de internationale ondernemingsgroep. 

 

Girsberger produceert sinds 2015 klimaatneutraal en kreeg in 2019 de EcoVadis gouden medaille 

voor een transparante, duurzame leveringsketen.    

 
Gedetailleerde informatie over de onderneming is te vinden op www.girsberger.com. 
 
 

Mediacontact: 

Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

79346 Endingen, Duitsland 

Tel. +49 (0)162 130 04 57 
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