TEST

WINNAAR
AANKOOPTIPS

1. Bedenk vóór aanschaf van een tafel waar je deze
tijdens de reis laat. Een pakket van bijvoorbeeld
80 x 80 cm of een smal pakket met een lengte van
meer dan 110 cm is niet altijd makkelijk op te
bergen.
2. Bij slecht weer moet de tafel ook bruikbaar zijn in
de (voor)tent. Is er dan nog voldoende ruimte en
kun je er dan nog allemaal omheen zitten?
3. Kijk naar de specificaties (watervast, verstelbare
poten, rolblad, hittebestendig) op de verpakking en beoordeel of die voldoen aan jouw eisen.
Geen of onvoldoende specificaties? Kies dan voor
een ander merk.
4. Bij sommige tafels kunnen ook personen aan de
kop zitten, als daar tenminste geen frame in de
weg zit. Dat biedt plek aan twee personen extra!
5. Traploos verstelbare poten altijd goed aandraaien
zodat de tafel niet in elkaar zakt als je erop leunt!
6. Als een tafel waterbestendig is, wil dat niet
zeggen dat die de hele vakantie buiten kan staan.
Niet in gebruik? Droog opbergen is dan het beste.

DE TEST

Toelichting op de gebruikte afkortingen,
tekens en beoordelingen bij 'materiaal' en 'eigenschappen'. Gewicht is KCK-meting.
A = aluminium
K = kunststof
M = metaal
a = waterbestendig
b = hittebestendig
c = opvouwbaar koffermodel
d = opvouwbaar lamellenblad
e = niet waterbestendig
k = foedraal of tas
l = opbergnet
m = opening voor parasol
n = weersbestendig
(a t/m e + n is opgave leverancier)
= uitstekend
= goed
= redelijk
= matig
= slecht
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Makkelijk op te zetten tafel
met een kunststof blad. Door
de traploos verstelbare poten is
deze tafel zeer geschikt op
ongelijke ondergrond. Met
behulp van een beugel (optie)
kun je de tafel ook voor de helft
gebruiken, tegen een wand
aan.

Lamellentafel met een stevig
en vlak blad. De middelste versteviging van het tafelblad is
wat lastig te monteren. Helaas
geen verstelbare poten.

Prijs
€ 166,95
Gewicht
7,3 kg
Garantie
3 jaar
Opgezet (lxbxh) 125x90x68-46 cm
Ingeklapt (lxbxh)
90x63x7,5 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren
K/A/M
Eigenschappen
a, b, c
Extra’s
m
Internet
www.crespo.nl

Prijs
€ 99,95
Gewicht (incl. opbergtas)
5,1 kg
Garantie
1 jaar
Opgezet (lxbxh)
110x71x71 cm
Ingeklapt (lxbxh)
110x21x15 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren
A/A/M
Eigenschappen
a, b, d, n
Extra’s
k
Internet
www.gelert.eu

Beoordeling
Kwetsbaarheid
Vochtbestendig
Opzetten/inklap.
Gebruik
Totaal oordeel

Beoordeling
Kwetsbaarheid
Vochtbestendig
Opzetten/inklap.
Gebruik
Totaal oordeel

Plus en min
Verstelbare poten
Stootvast blad
Vergrendeling blad
Scherpe delen

Plus en min
Waterbestendig
Hittebestendig
Geen verstelbare poten
Stabiliteit

