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Conbrio
The folding tables in the Conbrio table system combine fine design with the 
highest level of functionality. Thanks to the smart folding mechanism, the 
optionally curved or mitred underframes can be folded at the sides slightly 
offset from one another, so that the tables do not only present an intuitive usage 
concept but can at the same time be stacked very flat.

De klaptafels van de Conbrio-collectie combineren een elegant design met een 
hoge waarde van functionaliteit. De naar keuze gebogen of in verstek gelaste 
tafelpoten laten zich dankzij hun slimme klapmechanisme zijdelings inklappen, 
zodat de tafels niet alleen éénvoudig in gebruik zijn, maar zich bovendien ook 
zeer vlak laten stapelen.





Flexible 
combin a tions

Flexibele combinatie 

Modern working environments need to be mobile —  
and as simple and effective as possible. With the 
help of the Conbrio modular system, tables for work 
environments can be assembled and disassembled as 
needed, recombined in the blink of an eye, and free 
up space just as quickly when they can be dismantled 
without tools and stored in a space-saving manner.

Moderne werkomgevingen moeten mobiel en flexibel  
zijn en zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk. Met 
 behulp van het modulaire systeem Conbrio kunnen 
 tafels voor werkomgevingen naar behoefte worden 
verplaatst en ingeklapt, in een handomdraai weer 
worden samengevoegd, en net zo snel weer ruimte 
 vrijmaken wanneer ze zonder gereedschap kunnen 
worden ingeklapt en ruimtebesparend kunnen worden 
opgeborgen.



Read more about the 
Drumback conference 
chair from p. 42
Drumback conferentiestoel 
vanaf Pagina 42



Modesty panels
Frontpaneel optioneel

Glides or mobility castors 
(one side only)
Voor éénvoudig verplaatsen 
glijders of wielen aan één zijde

Height-adjustable glides
Optioneel verstelbare pootdoppen

Curved or mitred fr ames
Gebogen of in verstek gelast

Diversity
Diversiteit

Pearl grey
Parelgrijs

Pearl white
Parelwit

Ivory
Ivoor

Beech
Beuken

Maple
Ahorn

Cherry
Kersen

Dove grey
Duivengrijs

Tabletops / Topbladen

19 mm mfc top with resopal surface and abs edge (Choice of colours and fi nish for top surface and edge)
Spaanplaat 19 mm met Resopal toplaag en ABS bladrand, kleurafwerking en bladrand afzonderlijk te kiezen

or 10 mm resopal solid core laminate with black edge
of volkern blad 10 mm, massief Resopal, bladrand zwart



45° connecting tops
Hoekblad 45° rond of recht

90° connecting tops
Hoekblad 90° rond of recht

Rectangular connecting top
Recht tussenblad

Extension table
Aanbouwtafel

Table sizes / Tafelmaten

Rectangular in widths of 60, 70 or 80 cm and lengths of 90, 100, 120, 140 or 160 cm
Rechthoekig in breedtes van 60, 70, of 80 cm en lengtes van 90, 100, 120, 140 of 160 cm
Round with a diameter of 100, 110, 120, 130 and 140 cm
Rond in diameters van 100, 110, 120, 130 en 140 cm
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