1. Pyöreät pöydät
Ø 60 cm
Ravintolapöytä kahdelle. 60 cm kannelle
suosittelemme valitsemaan 45 cm pyöreällä laipalla
varustetun pöydänjalan.Myös x-laippajalka sopii
kahden hengen ravintolapöydälle.

Ø 75 cm
Kolme tai maksimissaan neljä henkilöä mahtuu
D75cm pöydän ympärille. Pöydänjalaksi sopii
esimerkiksi FLAT D45 metallijalka.

Suosituksemme:
●

●

●

●

●

Yhdelle henkilölle on hyvä varata
vähintään 60 cm tilaa.
Pöydät on järkevää sijoittaa vähintään
1,4 metrin etäisyydelle toisistaan. Näin
ollen asiakkailla ja henkilökunnala on
riittävästi tilaa liikkua
Taittopöydät sopivat paremmin pieneen
tilaan, jossa on tarvetta toisinaan
muuttaa järjestystä.
Mitä suurempi on pöydänkannen mitta,
sitä kauempana asiakkaan toisistaan
istuvat.
Jos ravintolassa on käytössä suuret
lautaset (esimerkiksi pitseria), on
yhdelle henkilölle varattava vastaavasti
enemmän tilaa.

Ø 90 cm

Ø 100 cm

Tämä kokoluokka sopii 3-4 tai maksimissaan
viidelle henkilölle. Suuri pöydänkansi tarkoittaa
myös suurempaa jalkaa, suosittelemme D60
metallijalkaa

Dia100cm ravintolapöytä on ajateltu isommalle
asiakasryhmälle. Pöydänjalaksi sopii FLAT D60
keskijalka tai useampi H-mallin jalka.

2. Nelikulmaiset ja suorakulmaiset pöydät
60 x 60cm
Kahden hengen ravintolapöytä, johon sopii
parhaiten neliskulmainen laippajalka, kuten
esimerkiksi Q45.

Suosituksemme :
●

70x70 tai 75x75 cm
Ravintolapöytä neljälle henkilölle. 70X70 cm
kannelle sopii vielä tavallinen Q45 pöydänjalka.
Isommille kansille vaihtoehtoisesti suurempi
laippajalka tai X-jaöka.

Yhdelle henkilölle on hyvä varata
vähintään 60 cm tilaa.
Pöydät on järkevää sijoittaa vähintään
1,4 metrin etäisyydelle toisistaan.
Näin ollen asiakkailla ja
henkilökunnala on riittävästi tilaa
liikkua

●

●

●

Nelikulmaiset pöydät ovat
monikäyttösiä ja niitä voi helposti
yhdistellä. Jos tarkoitus on palvella
isompia asiakasryhmiä,
suosittelemme harkitsemaan tilaan
mahdollisuuksien mukaan
suorakulmaisia pöytiä.
Suorakulmaisille pöydille sopivat
joko suorakulmaisella laipalla
varustetut pöydänjalat tai
vaihtoehtoisesti useampi pienempi
jalka.

90x90 cm
Suurempi pöytä sopii jo isommalle kattaukselle.
Samoin pöydänjalan on oltava riittävän suuri, jotta
pöytä ei pääse keikkumaan. Pöydänjalaksi sopii
isompi FLAT versio tai X-jalka.

100x100 tai 120x120 cm
Tätä pöytäkokoa voivat käyttää asiakasryhmät, joissa
4-8 henilöä. Autamme valitsemaan käyttötarpeeseen
sopivan, riittävän kokoisen ja tukevan jalkaratkaisun.

3. Suorakulmion muotoiset pöydät
60 x70(75)cm
Ravintolapöytä
kahdelle
asiakkaalle.
Kannelle sopii
parhaiten Q45
keskijalka.

75x100 cm

60x100 cm
kahvilapöytä /
ravintolapöytä

60x120 cm kahvilapöytä / ravintolapöytä
Kuten edellinen 60x100cm pöytä tälle kannelle sopii
kaksi pienempää Q45 tai yksi suurempi Q4060 jalka.

Neljä henkilöä
mahduttava pöytä.
Kahvilassa, jossa ei
ole käytössä suuria
lautasia, pöydän
äärelle saa jopa kuusi
asiakaspaikkaa.
Pöydänjaloiksi sopii
joko kaksi kappaletta
Q45 tai yksi suurempi
Q4060 pöydänjalka.

Õravintolapöytä
neljälle tai
kahvilapöytä kuudelle
henkilölle. Tämä
kansi sopii parhaiten
yhdeen SMART 552X jalan kanssa.

75x180 cm
75x150cm
75x120 cm
Ravintolapöytä josta
ei tilaa puutu. Sopii
neljälle henkilölle sekä
suurelle kattaukselle.
Pöydänjaloiksi
suosittelemme
SMART 55 2X paria.

Kuten edellinenkin,
kannen koko
mahdollistaa suuren
kattauksen sekä
kuusi
asiakaspaikkaa.
Jaloiksi joko kaksi
kpl Q4060 tai
SMART 55-2X pari.

Ravintolapöydänkansi, johon suosittelemme puisia
kulmajalkoja sekä pöydänkannen alle asennettavaa
tukisarjaa.

4. Bankettipöydät

Soovitame:
●

●

●

●

●

Sopii hyvin suuriin tapahtumiin (esim häät)
(120 cm, 150 cm tai 180 cm koot).
Asiakaspaikkoja voi olla 6, 8 tai 10 /pöytä,
riippuen tilan koosta.
Pöytien väliin tulisi jättää vähintään 135 cm tila
tarjoilijoita varten. Jokaiselle asiakkaalle 60 cm
tila pöydän äärelle.
Mitä enemmän tilaisuudessa käytetään
tarjoilijoita ja mitä enemmän kattauksia, sitä
suurempi tila on järkevää jättää pöytien väliin.
Istuinpaikkoja ei ole hyvä asettaa liian tiheään,
jos kyseessä on vaikkapa virallinen
iltapukutilaisuus ja asiakkailla on yllään
enemmän tilaa vaativa vaatetus.

