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Pyöreä OIVA pöytä on erinomainen ratkaisu silloin kun etsit pyöreää pöytää joka on tukeva, tilava ja mahdollistaa
esteettömän pyörätuolikäytön.

Pöydän massiivinen laippajalka tekee pöydästä erittäin tukevan ja monipuolisen. Koska pöydässä on vain yksi jalka
sopii halkaisijaltaan 1600mm pöydän ympärille vaivatta 4...6 käyttäjää.  

Pyöreän OIVA pöydän kannen halkaisija on vakiona 1200 tai 1600 mm (tilauksesta myös muita kokoja). Pöydän
720mm vapaa korkeus varmistaa esteettömän pyörätuolikäytön ja massiivinen laippajalka tekee pöydästä erittäin
tukevan ja monipuolisen. 1200mm halkaisijaan saakka pöydän kansi koostuu yhdestä osasta ja sitä suuremmat
kannet kootaan kahdesta puolikuun muotoisesta palasta.

Kannen materiaali: Vakiona helppohoitoinen 25mm laminaattikansi ABS reunanauhalla. Kannen värin voit valita
useista värivaihtoehdoista, pöydän reunassa voidaan myös käyttää tehosteväriä helpottamaan pöydän reunan
havaitsemista. Vakio kannen lisäksi pöytä voidaan toteuttaa myös 30mm laminaattikannella tai erittäin kestävällä
laminaattipäällysteisellä vanerikannella. 

Kannen vakiovärit: Valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, tammi, pähkinä, koivu, pyökki, kirsikka. Laminaatti
kansia saatavissa myös antibakteerisella pinnalla. 

Pöydän jalka: Valkoinen tai harmaa erittäin tukeva metallinen laippajalka. Yli 1200 mm pöydässä jalassa tuplalaip-
pa ja kannen alla erillinen tukikehikko.

Yli 1200mm pöytä kootaan kahdesta puolikuun
muotoisesta palasta. Suuren pöydän tukevuus
varmistetaan tuplalaippaisella pöydän jalalla ja
kannen alla olevalla erillisellä tukikehikolla.

Pyöreään Oiva pöytään on saatavissa kattava valikoima erilaisia värisä-
vyjä. 



OIVA pöydät ruokailu- ja oleskelutilaan.

Oivapalveluiden esteettömien Koivula / OIVA pöytien valikoimasta,
löytyy useita erilaisia tukevia vaihtoehtoja pienistä säädettävistä
apupöydistä suuriin pyörätuolikäyttöön soveltuviin ruokapöytiin.  

Pöytä voidaan toimittaa valintasi mukaan halutun kokoisena / muo-
toisena (esim. pyöristetyin kulmin) ja valintasi mukaan joko  yksi tai
kaksivärisenä. Lisäksi pöydän reunoissa voidaan käyttää tehosteväriä
helpottamassa pöydän reunan hahmottamisessa. 

Pöytä voidaan toteuttaa joko massiivisilla esteettömään pyörätuoli-
käyttöön mitoitetuilla laippakiinnitteisillä puujaloilla tai metallijaloilla
jotka saa halutessaan myös säädettävinä. 

Oiva pöydässä on vakiona 25mm laminaattikansi ABS reunanauhoin
pöydän saa kahdeksassa eri sävyssä. Koivula pöydässä kannen vah-
vuus on 30mm ja kannen värin voit valita yli sadasta vaihtoehdosta. 
 Osa kannen sävyistä on saatavissa myös antibakteerisella pinnalla.  

Pöydänkansia on saatavissa pienistä alle metrin apupöydistä aina yli
kahden metrin mittaisiin ja yli metrin levyisiin ruokapöytiin, valikoimis-
sa myös erilaisia erikoiskansia ja tilauksesta pöydän saa juuri sen
muotoisena ja mallisena kuin haluaa. 
 
Pöydän materiaali: Laminaattikansi (25...30mm), puu- tai metallijalat,
kannen koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen kannen alle voidaan
asentaa puu tai metalli jäykisteet. 
Oiva ruokapöydän laminaattikannen vakiovärit: Valkoinen, vaale-
anharmaa, tumman-harmaa, tammi, pähkinä, koivu, pyökki, kirsikka
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80 x 80 Oiva apupöytä säädettävillä metallijaloilla

160 x 80 Oiva pöytä säädettävillä metallijaloilla

Esteetön Oiva ruokapöytä tukevilla puujaloilla, alla laminaattimallit.

Oiva / Koivula ruokapöydän puiset tolppajalat ovat
tukevat,pöydän vapaa korkeus on riittävä myös
pyörätuolikäyttöön


