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Yoho Rectangular table  Rechthoekige tafel

Design:
Stefan Westmeyer

The Yoho table’s most noticeable feature is the frame made of slim bent 
flat steel sections connected near floor level by a central crossbeam. 
This design produces an exceptionally rigid frame structure and gives 
the table an elegant appearance.

Yoho’s base supports a tabletop that tapers to a thickness of 10 mm  
at its edges. The tabletop is made of solid wood and is available in 
lengths from 220 to 260 cm with a width of 100 cm. In the standard 
configuration the flat steel is powder-coated in a dark slate colour,  
but it is available in any RAL colour on request.

Een opvallend kenmerk van de tafel Yoho is het onderstel van gebogen 
vlakstaal, dat bestaat uit een traverse die over de grond loopt en de 
twee uiteinden met elkaar verbindt. Deze constructie zorgt voor een 
bijzonder sterk onderstel en geeft de tafel een elegante uitstraling.

Op het onderstel van de Yoho ligt een blad, welke aan de zijkant  
10 mm verjongd is. Het tafelblad is van massief hout en verkrijgbaar  
in een lengte van 200 tot 260 cm met een breedte van 100 cm. In  
de standaard uitvoering is het vlakstaal in een donkere kleur gepoeder-
coat, indien gewenst kan het in iedere RAL kleur uitgevoerd worden.

1_Dimensions  Maten Table shape  Vorm van de tafel Width  Breedte Lengths  Lengte Height  Hoogte

Rectangular  Rechthoekig 100 cm 200 | 220 | 240 | 260 cm 74 cm

2_Materials  Materiaal Solid wood  Massief hout

Beech heartwood
Kernbeuken

Ash heartwood
Kernessen

Elm
Iepen

Oak
Eiken

Knotty oak
Knoestige eik 

Cherry
Kersen

American walnut
Amerikaans noten 

European walnut
Europees noten 

Base  Onderstel

Matt anthracite
Mat antraciet

3_Options  Opties

Bent flat steel frame, powder-coated, matt anthracite  Onderstel gebogen vlakstaal, gepoedercoat, mat antraciet V
Frame varnished in RAL colour as required  Onderstel gelakt in RAl kleur naar wens v
Universal plastic glides  Universele kunststofglijders V
Felt base  Viltglijders v

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
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Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com
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3-year guarantee
3 jaar garantie

Captions: Front page, Yoho table in American walnut without sapwood. Picture 1, Yoho table in American walnut, Permesso bench. Picture 2, Yoho table in American walnut,  
Lana chair in walnut. Picture 3, Yoho table in knotty oak, Pala chair.
Legenda: Voorblad, tafel Yoho in amerikaans noten zonder spint. Afbeelding 1, tafel Yoho in amerikaans noten, bank Permesso. Afbeelding 2, tafel Yoho in amerikaans noten,  
Sessel Lana in noten. Afbeelding 3, tafel Yoho in knoestige eiken, stoel Pala.




