
Rond 1950 ontwikkelde de ontwerper en 
ingenieur Jean Prouvé de EM Table 
(Entretoise Métallique, metalen steunen) 
voor het project ‚Maison Tropicale‘. Alles 
aan deze tafel staat in het teken van 
functionaliteit. De afgeschuinde poten 
zijn met elkaar verbonden via een 
kruisbalk, ter illustratie van de structurele 
krachten en de continue spanningen 
zoals men dat doorgaans enkel ziet in 
technische structuren.

De EM Table is verkrijgbaar met tafelbla-
den in massief hout, robuust HPL-laminaat 
of - voor tafelbladen met een lengte van 
2000 of 2400 mm - in houtfineer.

De tafelbladen in massieve eik of notelaar 
verlenen deze tafel een elegante 
uitstraling en voelen aangenaam aan.

De EM Table van Jean Prouvé, waarvan de 
esthetische vormgeving door structurele 
vereisten is bepaald, is verkrijgbaar met 
een tafelblad in massief hout, fineer of HPL 
(hogedruklaminaat). 

 ∏ Tafelblad: 34 mm dik; massief geolied hout, 

naturel of donker gebeitst eiken met een 

beschermende naturel laklaag, of geoliede 

Amerikaanse notelaar.

 ∏ Onderstel: buisstaal en gevormd plaatstaal, 

gepoedercoat.

 ∏ Herkomst van het hout: eik (Quercus robur) 

uit West-Europa en/of Polen; Amerikaanse 

notelaar (Juglans nigra) uit de VS.

 ∏ HPL-tafelblad: 34 mm dik, oppervlak en 

randen in HPL.

 ∏ Onderstel: gebogen staalplaat en staalbuis, 

met poedercoating. 
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 ∏ Gefineerd tafelblad: 34 mm dik; naturel of 

donker getint eiken (Europa), afgewerkt met 

een beschermende naturel laklaag.

 ∏ Onderstel: buisstaal en gevormd plaatstaal, 

gepoedercoat.

De door structurele vereisten bepaalde 
esthetische vormgeving van de EM Table 
van Jean Prouvé illustreert hoe de 
krachten en spanningen in de constructie 
zich verhouden. Het model met het 
robuuste gefineerde tafelblad in lichte of 
donkere eik, dat verkrijgbaar is in een 
lengte van 2000 of 2400 mm, is geschikt 
voor gebruik in vergaderruimtes, kantines, 
restaurants en andere publieke of semipu-
blieke ruimtes.
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Tafelblad van mas-
sief hout

70
eiken naturel 
massief, geolied

75
massief amerikaans 
noten geolied

04
eiken donker gebeitst 
massief, gevernist

Gefineerde tafel-
blad

10
naturel eiken 
gevernist

04
donker eiken 
gevernist

Tafelblad van HPL

67
asfalt

49
ivoor

KLEUREN EN MATERIAALEN
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Onderstel (Kleur-
groep 1)

88
Prouvé Blanc 
Colombe (écru) 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

12
diepzwart poeder-
coating (glad)

EM Table 2200 EM Table 2400-2600

Onderstel (Kleur-
groep 2)

13
Prouvé Gris Ver-
meer revestimiento 
en polvo (liso)

18
Prouvé Blé Vert 
poedercoating 
(glad)

41
Prouvé Bleu Mar-
coule poedercoat-
ing (glad)

14
Prouvé Bleu 
Dynastie poeder-
coating (glad)

94
Prouvé Métal Brut 
poedercoating 
(transparant, glad)
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