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Tafelonderstel Eiermann E2 

 

In 1953 ontwerpt de bekende architect Eiermann, samen met enkele van zijn studenten, het 

beroemde tafelframe voor het werk in tekenkamers en architectenbureaus.  

Het Eiermann E2 tafelonderstel (bestaande uit 2 zijframes en een kruisverband) is tegenwoordig een 

klassieker. Het onderstel wordt gekenmerkt door zijn eenvoud en elegantie. Oorspronkelijk bedoeld 

als tekentafel, kan het onderstel universeel ingezet worden voor diverse toepassingen. Bijvoorbeeld 

voor bureau-, vergader-, of eettafels. 

Het kruis is in het midden geplaatst waardoor er van beide zijden gelijke beenruimte is. Er is ook 

een variant leverbaar met een verzet kruis. 

Het Eiermann onderstel is perfect te combineren met een bureaublad op maat afgewerkt met 

meubellinoleum. 

Levering: 2 zijframes, 2 kruisverbanden, geschroefd. Compleet met schroeven en PVC doppen. 

 

Specificaties 

Breedte 1000 of  1350 mm 

Hoogte  660 of 720 mm 

Diepte  600, 700 of 780 mm 

Kruis  midden of verzet 

 

http://www.trinityfurniture.nl/produkten/bureau-of-tafelblad-op-maat
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Kleur Prijs 

zwart RAL 9005  
 

€ 210,00 
aluminium zilver RAL 9006 

wit RAL 9016 

kleurloze lak 

chroom € 277,80 

Edelstaal, RVS € 432,25 

Kruis midden 

Kruis verzet 

(meer beenruimte) 
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Welk E2 onderstel bij welke tafelbladgrootte? 

  E2 onderstel 

  diepte breedte 

maten in mm 600 700 780 1000 1350 
buitenmaat op 

aanvraag 

Tafelblad             

diepte kleiner dan 800             

  800 x x         

  900   x x       

  1000     x       

  groter dan 1100           x 

Breedte kleiner dan 1700       x     

  1700 - 2100         x   

  groter dan 2100           x 

        
 
Toebehoren 
 
Hoogteversteller 
Uitvoering   : ronde buis 170 x 10 mm 
Verstelmogelijkheid  : om de 20 mm, max. 80 mm 
Afdekking van de buis boven : rubber dop 
 

Kleur Prijs per set 

zwart RAL 9005 

€    23,50 
aluminium zilver RAL 9006 

wit RAL 9016 

kleurloze lak* 

chroom €    30,85 
 
* lasnaden en las strepen zijn zichtbaar 
 
Hoogteversteller inclusief kopplaat om aan het tafelblad vast te schroeven 
Uitvoering   : ronde buis 170 x 10 mm 
Verstelmogelijkheid  : om de 20 mm, max. 80 mm 
Afdekking van de buis boven : kopplaat 
 

Kleur Prijs per set 

zwart RAL 9005 

€    38,29  
aluminium zilver RAL 9006 

wit RAL 9016 

kleurloze lak 

chroom €    45,68 

 
* lasnaden en las strepen zijn zichtbaar 
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Verstelbare voetjes, set van 4 € 12,35  

Hoogte  17-35 mm*     
 

Diameter  30 mm  
 

    
    

Zwenkwielen   
€ 45,70  

Set van 4 stuks waarvan 2 met rem.  
 

Hoogte  70 mm  
 

Diameter   50 mm  
 

   
 

    
Kabelgoot E2  € 74,10  

Hoogte 50  
 

Breedte  1320   

Diepte 100 mm   

Kleur  zwart RAL 9005   

 aluminium zilver RAL 9006   

 wit RAL 9016   

 kleurloze lak*  
 

  
 
 

http://www.adamwieland.de/niveau-ausgleich-fuesse-schwarz-fuer-tischgestelle-stueck-p-1902.html

