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Click is een functionele en robuuste 
klap tafel die Vitra samen met ingenieur 
en ontwerper Alberto Meda ontworpen 
heeft. De poten van Click zijn met een 
enkele druk op de knop in- en uitklap-
baar. Door het platte klapmechanisme en 
de elegante poten ziet Click er anders uit 
dan een gewoon klaptafeltje.

Dankzij het in het tafelblad geïntegreerde 
mechanisme bespaart Click ruimte bij het 
opbergen. De stapelwagen biedt plaats 
aan tien stapelbare tafels. Click is verkrijg-
baar in 3 tafelgrootten en in een praktische 
set van 10 tafels met stapelwagen.

Click 
Alberto Meda, 2006

Click - klaptafel

1 Click
2 Configuraties 

Alberto Meda
Alberto Meda woont en werkt in Milaan. 
Hij doceert aan de IUAV universiteit in 
Venetië en geeft lezingen aan vooraan-
staande designhogescholen en -instellin-
gen. Zijn samenwerking met Vitra begon 
in 1994. Sindsdien werden een hele 
collectie van kantoorstoelen en verschil-

3 Afmetingen,  
 kleuren en oppervlakken

lende kantoor- en vergadertafels 
ontwikkeld.
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CONFIGURATIES

Praktische set van 10 stuks met stapelwagen  

De stapelwagen is zonder gereedschap in de breedte verstelbaar en kan voor alle drie de tafelformaten gebruikt worden.

Klapmechanisme  

Dankzij het in het tafelblad verzonken klapmechanisme bespaart Click ruimte bij het opslaan.
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AFMETINGEN

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

Tafelblad

52 
melamine s 
soft light

Inklapbare poten

03 
aluminium 
gepolijst

Tafelbladen

Stapelwagen
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Het VCS (Vitra Configuration System) bevat de gegevens van 
alle Vitra-producten en helpt u bij het maken van planningen en 
het opstellen van offertes. Verkrijgbaar bij de klantendienst of via 
vcs@vitra.com.

Planningsgegeven, verdere informatie en beeldmateriaal vindt u 
op het Vitra-extranet voor architecten: www.vitra.com/extranet.  
Voor het specificeren van kleuren kunt u bij Vitra kleur- en 
materiaalstalen bestellen.
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Vitra is overal ter wereld. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com.


