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Klantentoepassing nr. 420: Tafel "Multiple"
Auteur: Raphaël Charles, www.raphaelcharles.com, Brüssel, België

Een in het geheel niet normale salontafel

De salontafel "Multiple" (38 cm hoog) bestaat uit massief beukenhouten
elementen die door een magneetsysteem (staafmagneten (www.supermagnete.it/
dut/group/rods) van supermagnete) worden bijeengehouden. Dankzij dit systeem
kan de tafel oneindig veel verschillende vormen aannemen. Er kunnen zelfs
verschillende getallen of letters naast elkaar worden gevormd (zie onderstaande
foto's; alle auteursrechten zijn eigendom van Raphaël Charles).
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Deze tafel werd vele malen uitgeloofd:

Prijs: Intérieur design competition,
Design-prijs Vlaanderen (Courtrai/
Kortrijk, België)

Speciale vermelding: Salon Bois et
Habitat (Namur/Namen, België)

Speciale vermelding: Boek "Belgium's
best design"

Bijzondere eer: een tafel in de vorm van
België staat in de privéverzameling van koning Philippe van België!

Video's van de tafel vindt men hier:

 • Multiple / magnetic coffee table by raphaelcharles (vimeo.com/40412809)
 • Magnetic Coffee Table by Raphaël Charles (vimeo.com/113107267)
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Een tafel in de vorm van België staat tegenwoordig in het Palais Royal in Brussel - hij maakt deel
uit van de privéverzameling van koning Philippe van België

© raphaelcharles.com

Voor meer informatie over het werk van Raphaël Charles bezoekt u alstublieft zijn
website (www.raphaelcharles.com/).

Online sinds: 09.12.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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