
Kami round (2) 

Deze duurzame ronde  Kami  tafel is leverbaar in een 6- en 8-
persoons uitvoering en verkrijgbaar in verschillende fineer- en 
kleurafwerkingen. De Kami tafels misstaan in geen enkele 
ruimte, dineren, even overleggen of vergaderen is aan deze 
unieke tafel geen enkel probleem. 
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Specificaties

Collectie 
Kami collectie by Joost van der Vecht 
Geproduceerd door Arco 

Hoogteverstelling 
2400 x 1200 mm (6 personen) 
2800 x 1200 mm (8 personen) 

Kolommen 
Rond ⌀ 500 mm 
2 stuks 

Hoogte 
750 mm 

Montage 
Remontabel middels inserts 

Bladdikte 
32 mm  

Fineerafwerking 
Eiken Dosse 
Essen Dosse 
Noten Dosse 

Kleurbehandeling 
Essen wit | carbon black 
Eiken naturel | wit | deep green |  
deep blue | red wine red 

Finishing 
Watergedragen lak 

Opties 
- Project-specifieke afwerkingen in overleg 
- Elektrificatie in overleg

Uitvoeringen

Kleuren

Gebruik

www.occony.com

Onze producten zijn geschikt voor normaal gebruik, gebruik ze waar ze voor bedoeld zijn. Raadpleeg voor het schoonmaken het 
geldende Occony schoonmaakadvies. Deze download je hier. Op alle overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en offertes zijn 
de Algemene Voorwaarden van Occony | Next Generation Circular Solutions B.V. van toepassing.

Artikelummer Diameter Hoogte Poot Personen Fineer

KARA - 240 - RO 2400 x 1200 mm 750 mm Rond (2x) 6 Essen | Eiken | Noten

KARA - 280 - RO 2800 x 1200 mm 750 mm Rond (2x) 8 Essen | Eiken | Noten

wine rednaturel carbon naturel witgrijs carbon deep blue  

Essen Eiken

deep green 

Noten

naturel

http://www.occony.com
https://occony.com/wp-content/uploads/2021/02/Onderhoudadvies-Occony.pdf
https://www.occony.com/algemene-voorwaarden


Lokale productie

De Kami-collectie wordt in Nederland (bij 
Arco) geproduceerd.

Non-virgin

Het tafelblad is gemaakt van een biologische 
afvalstroom en afgewerkt met een fineer dat 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 
Het hout dat in de tafelpoot is verwerkt is 
gecertificeerd met het FSC en STIP certificaat.

Lifecycle Management

Alle meubels zijn voorzien van een scanbare 
code waarmee; de gebruiker eenvoudig 
inzicht krijgt in de productsamenstelling, 
service & onderhoud kan inplannen en het 
product kan aanmelden voor recycling.

Recyclebaar

Het tafelblad en onderstel zijn oneindig 
recyclebaar, de grondstoffen kunnen worden 
ingezet voor nieuwe meubels.

Health strategy

Het tafelblad is gemaakt van afvalpapier, een 
zuivere grondstof die vrij is van Vluchtige 
Organische Stoffen. Het tafelblad is afgewerkt 
met watergedragen projectlak. 

Unclickable

Er zijn geen permanente lijmverbindingen 
toegepast waardoor het mogelijk is om alle 
toegepaste grondstoffen van elkaar te 
scheiden.

Productsamenstelling 2800 x 1200 mm  (gewicht)

47%

3% 4%

46%

Waster paper Niaga Veneer (FSC) Wood (FSC)

Multi lifecycle design

Door de remontabele samenstelling en 
unclickable verbindingen zijn al onze meubels 
uitermate geschikt voor repair, reuse, relocate, 
refurbish, repurpose, recycle. 

Biobased

De kern van het tafelblad is gemaakt van een 
biobased afvalstroom (papier) dat is voorzien 
van een Cradle2Cradle Silver certificaat en 
draagt positief bij aan LEED certificering. 

Milieu impact
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