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230L x 134W x75H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 1/2” H

63,7 - 25 1/16”

11.3 cm
4 7/16”

230L x 134W x76H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 15/16” H

62.4 - 24 15/16”

13.6 cm
5 3/8”

WOOD-LINE

METAL-LINE

DE FUSION-TAFEL
MAAKT HET VERSCHIL

Tijden veranderen, trends volgen elkaar op... maar het woord 
«fusion» is ondertussen uitgegroeid tot veel meer dan een concept. 
We kennen allemaal al de fusionkeuken en fusionmuziek, maar 
vandaag stellen wij u het Fusion-meubilair voor.

Tegenwoordig wordt een goed product niet langer enkel 
gedefinieerd door goed design, maar ook door alles wat er mee 
samenhangt: de mensen op wie het product zich richt en hun leven, 
hun wens om momenten te scheppen die ze kunnen koesteren.

De extra biljartdimensie die onvergetelijke momenten garandeert... 
is het essentiële kenmerk van de Fusion-tafel.

De Fusion-tafel werd ontworpen met het oog op ontspanning. Ze 
heeft alles om u, uw gezin en uw gasten prachtige en onvergetelijke 
momenten te bezorgen in een resoluut hedendaags kader.







GENIET VAN UW MAALTIJD...

De functionele Fusion-tafel kreeg een tijdloos en elegant ontwerp 
mee, en creëert een ontspannen sfeer tijdens uw etentjes met ge-
zin of vrienden.

In de standaardopstelling kunnen er 10 mensen aan de Fusion-tafel 
zitten. Ze is dus ideaal voor familiefeesten of professionele bijeen-

komsten.

... EN SPEEL BILJART !

Na het eten tovert u de Fusion-tafel in een handomdraai om in een 
moderne biljarttafel. U schuift gewoon de zitbanken onder de tafel, 
verwijdert de 3 topbalden, neemt de keus, de rack, de Aramith-
ballen, het krijt...

En u bent klaar voor een eerste partijtje biljart. Met de «easy-lift»-
oplossing stelt u de tafel via een eenvoudig kliksysteem eenvoudig 
in op de ideale speelhoogte.

Deze biljarttafel heeft exact dezelfde afmetingen als een 
Amerikaanse 7’-tafel. Geniet van het technisch vernuft van een 
echte biljarttafel in de comfortabele omgeving van uw huis of 
kantoor. Zowel beginnelingen als doorwinterde spelers zullen er 
eindeloos plezier aan beleven.



Met het optionele Easy-Lift-systeem 
wordt de tafel moeiteloos verhoogd 
van 75cm tot de officiële hoogte 
voor een comfortabel partijtje biljart.

De Easy-Lift vereist geen 
onderhoud en is voorzien van een  
blokkeringsysteem waarmee in de 
«verhoogde» stand een stabiel, 
regelmatig en vlak speloppervlak 
wordt gegarandeerd.

Deze combinatie van geavanceerde 
biljarttechnologie en een verfijnde, mooi ogende 
afwerking die enkel gepassioneerde vakmensen 
vandaag de dag nog weten af te leveren, 
resulteert in een uitzonderlijke ergonomie en 
tijdloos design die meerdere generaties lang 
zullen standhouden.

Onderdelen van de hoogste kwaliteit, moderne 
materialen, een strenge selectie van de beste 
houtsoorten.

EASY LIFT® -SYSTEEM MATERIALEN VAN UNIEKE KWALITEIT 



Om ervoor te zorgen dat alle onderdelen 
van de biljarttafel discreet kunnen worden 
weggewerkt in de dikte van minder dan 
12 cm (4 ½’’), werd een ingenieus en 
uniek pocket-systeem ontwikkeld. 

Dit bestaat uit een elastisch membraan 
van resistent hightech nylon dat alle 
ballen die tijdens het spel worden gepot 
kan opvangen, en dat daarna zijn uiterst 
platte initiële vorm weer aanneemt zodra 
de ballen worden verwijderd.

De Fusion-biljarttafel 
werd uitgerust met 
K66-banden die 
bekend staan om 
hun uitstekende 
veerkracht en zo een 
grote precisie tijdens 
het spel garanderen.

SYSTEEM VAN ONZICHTBARE POCKETS DE “K66” BANDEN
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SIMONIS- BILJARTLAKEN
Elke Fusion-tafel is uitgerust met een 
biljartlaken van het wereldvermaarde 
merk Simonis.
Deze lakens bevatten minstens 85% 
wol en werden gekamd volgens de 
regels van de kunst. 

Zo staan ze garant voor een optimale 
en vlotte snelheid, een eenvoudig 
onderhoud en een opmerkelijk lange 
levensduur.

De Fusion-tafel is uitgerust met een 
natuurleisteen van 19 mm dik waarvan de 
afwerking gebeurt in onze ateliers. 

Omdat het speeloppervlak gevormd wordt 
door één enkele plaat, moet het later niet 
meer worden bijgesteld door een vakman, 
in tegenstelling tot de traditionele tafel in 3 
stukken.

EEN LEISTEEN UIT ÉÉN STUK



Afmetingen van de tafel
2.30 m x 1.34 m ; hoogte: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hoogte: 29.5”
Speeloppervlak
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Optimale afmetingen van de eetkamer*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Met een Aramith Premium accessoireset.

INOX UITVOERING

De structuur en de poten van deze hoogwaardige tafel zijn uitgevoerd in 
geborsteld roestvrij staal.

GELAKTE UITVOERING
Afmetingen van de tafel
2.30 m x 1.34 m ; hoogte: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hoogte: 29.5”
Speeloppervlak
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Optimale afmetingen van de eetkamer*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Met een Aramith Premium accessoireset.

Bij deze reeks werd de staalstructuur bekleed met een epoxy poederlak die zorgt 
voor een hoge kras- en corrosieweerstand.
Bestaat in 3 kleuren: Grijs aluminium, Satijnwit RAL9003 en Satijnzwart RAL9005.

Minimumafmetingen van de ruimte*

4.38 m x 3.42 m

171” x 134”

(*) Met een Premium accessoireset van Aramith.

Wengé-
afwerking

Notenhout Grijze eik

Lichte eik Mat gelakt 
zwart

Mat of glanzend
gelakt wit

Vintage

Op maat 
gemaakt

METAL LINE

Wengé-
afwerking

Notenhout Grijze eik

Lichte eik Mat gelakt 
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Mat of glanzend
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Op maat 
gemaakt
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VINTAGE COLLECTION

De nieuwe Vintage collectie heeft een gemakkelijk herkenbare en unieke stijl. Het 
wordt gekenmerkt door een perfecte mix van gebruikt hout en postindustriële 
metalen. Sober en origineel, maar ook vroom en baanbrekend. De Vintage 
eetkamer - / pooltafel brengt klasse naar elke willekeurige ruimte door de perfecte 
combinatie van chic en traditie. 

De prachtige vintage panelen zijn hergebruikte oude eikenhouten  vloeren, 
afkomstig van plattelandsgebieden uit Spanje. Vervolgens zijn deze samengevoegd 
met een ‘oud poeder blauw’ van Iwan Simonis. Het resultaat is verbluffend. U wordt 
uitgenodigd de sfeer te proeven van een werkplaats uit Brooklyn, of een authentieke 
Engelse pub uit de jaren tachtig, zonder uw eetkamer te verlaten. 
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WOOD-LINE COLLECTION

Is het onmogelijk om natuur en design te combineren? 
Fusiontables neemt deze uitdaging aan door een 
gestroomlijnd ontwerp met natuurlijke componenten 
te mixen. Dit geeft een authentiek en tijdloos karakter. 
Fusiontables brengt deze ambiance bij u thuis. 
Natuurliefhebbers met een passie voor hout zullen onze 
nieuwe reeks ontwerpen waarderen. Het sluit naadloos aan 
bij uw natuurlijke en rustgevende ruimtes, en zal uw leven 
verrijken. 
Geniet van het Woodline effect bij u thuis, en ervaar 
het zelf. Speel met de natuur en creëer uw eigen 
leefomgeving. 

Afmetingen van de tafel
2.30 m x 1.34 m ; hoogte: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hoogte: 29.5”
Speeloppervlak
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Optimale afmetingen van de eetkamer*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Met een Aramith Premium accessoireset.

Wengé-
afwerking

Notenhout

Grijze eik

Lichte eik



[AT HOME ]



[AT WORK ]
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LUNA CENIZA

OXYDO PIZARRA

Rock Reverso tops

De TECHLAM®-panelen van 3 mm die we uitkozen voor onze Rock Reverso-collectie, 
vormen de perfecte afwerking om moderne meubelstukken te creëren met een mooi 
en eigentijds design. Met de nieuwe Rock Reverso-optie past u de sfeerzetting in uw 
eetkamer naar believen aan, dankzij de twee verschillende oppervlakteafwerkingen in 
één enkel conceptueel tafelblad: de ene kant is bedekt met houtfineer en de andere 
met keramiek. 

Er bestaat geen veerkrachtiger oppervlak voor uw Fusion-pooltafel dan Rock Reverso. 
Dit duurzame en onderhoudsvriendelijke materiaal biedt de nodige antibacteriële en 
schimmelwerende eigenschappen en is uiterst milieuvriendelijk. De grondstoffen gebruikt 
om de panelen te maken, zijn immers afkomstig van gerecycleerde bronnen, waardoor 
er geen nieuwe steen gewonnen moet worden.

DUURZAME EN 
NIET-VERANDERENDE 
KLEUREN
DIN 51094

BESTAND TEGEN 
VLEKKEN
EN 10545-14

CHEMISCH 
BESTENDIG
EN 10545-13

VUUR- EN 
WARMTEBESTENDIG
Class A1

KRASBESTENDIG
Class 2 and 4 - 
EN10545-6

Ontdek het allernieuwste keramiek-en-houtconcept van Fusiontables...
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• In de lengte aanpasbaar van 212 tot 242 cm. Met een vaste hoogte van 86 cm.
• Perfecte afstemming van het fineerhout van uw Fusion-tafel op de bijhorende opbergelementen.
• Lades en deuren openen zonder handgreep, gewoon door er even op te drukken. Zo blijft het heldere lijnenspel behouden.
• Vooraf geassembleerde opbergruimtes voor een snellere montage.
• Mogelijkheid om deze opbergelementen zelfs na montage nog anders in te delen.

FUSIONTABLES DRESSOIR
Ontdek de NIEUWE Fusiontables sideboard-buffet 2017 serie. Prachtige meubelstukken, 
ontworpen in de «Fusion»-geest en verkrijgbaar in twee lengtes; zo passen ze perfect in de 
ruimte waarin u ze wil plaatsen. Ze combineren de zuivere lijnen van de Fusion-tafel met 
vakmanschap inzake houtbewerking en vormen een aanvulling op het portfolio van onze 
hoogwaardige, veelzijdige en eigentijdse meubelcollectie.

Dit splinternieuwe modulaire concept omvat een opbergelement in hoogkwalitatief satijnen 
of glanzend zwart of wit gelakt hout en drie mogelijke aanvullende elementen zodat u het 
geheel kunt afstemmen op de kleuren van uw tafel. De Fusion sideboard is meer dan een 
opbergmeubel: ze biedt de mogelijkheid om de tafelbladen van de Fusion-tafel tijdens het 
spelen veilig op te bergen en om uw keus en accessoires te bewaren wanneer u de tafel als 
eettafel gebruikt bij het ontvangen van gasten.

Uw zelfgekozen combinatie van lades, kleine of grote deuren of open opbergelementen 
bezorgt uw interieur een kunstzinnige, originele en eigen toets met een strakke minimalistische 
uitstraling en maakt de ervaring van de Fusion-tafel in uw eetkamer compleet.



BIJPASSENDE ZITBANKEN
Om een vrije speelruimte te kunnen creëren, werden de Fusion-banken zo 
ontworpen dat ze onder de tafel kunnen worden geschoven. Het Fusion-
universum blijft dus niet beperkt tot een eettafel. Het is het resultaat van een 
coherentie tussen de puurheid en lichtheid van het lijnenspel. De Fusion-
zitmeubelen versterken dit visuele resultaat.

Onderstel in gelakt aluminium (poedercoating) of in inox om perfect aan te 
sluiten op de kleur van de Fusion-tafel.
• Multifiber-bekleding en -afwerking. (zwart, wit, donkerbruin).
• Doorgestikte naden voor een perfect «leder»-effect.
• Stevig zitgedeelte dankzij een compact en comfortabel schuim.
• Bank voor 4 personen, en voor één persoon.

46,5 cm / 18.5" 43 cm / 17"

 9 cm
 / 3.5"

3 cm / 1.2"

Zwart Donkerbruin Warm wit

48 cm / 19"

9 cm 
 / 3.5"

4 cm / 1.5"

43 cm / 17"

200,2 cm / 79"

79O mm / 31,,

34O mm 
13,5 ,,

44O mm / 17,5  
,44O mm

17,5 ,,

DE FUSION-STOEL

De nieuwe Fusion-stoel werd speciaal ontworpen door het designteam dat 
ook de Fusion tafel en dressoir tekende. De bekleding in zwart microvezelleder 
is uitermate comfortabel en eenvoudig schoon te maken, en sluit perfect 
aan bij het design van de tafel. De rugleuning van de Fusion-stoel werd zo 
ontworpen dat ze onder de hoogte van de Fusion-tafel blijft wanneer die in de 
hoogste positie staat, zodat de biljartspelers er niet door worden gehinderd. 
Niets staat dus het spel nog in de weg zodra de stoel tegen de tafel is 
geschoven.

Zwart Warm wit



FUSION LED-SYSTEEM

Kenmerken:
• Werkt met een 220 - 240 transformator
en groep-sectieschakelaar.
• SEC 12 - 35 V 700 mA
• Nettogewicht: 10 kg
• Materialen: glas & metaal,
   afwerking in gesatineerd nikkel.

De transformator en de ledbediening hebben een EC/
VDEcertificering Afmetingen: 16 cm breed / 140 cm 
lang. Kan worden opgehangen op ten minste 70 cm 
en ten hoogste 115 cm van het plafond.

16 cm / 6,5,,

14O cm / 55,,

Dankzij de ophanging in een licht en hedendaags design, kunt u met het 
Fusion led-systeem 2 verschillende sferen creëren. Tijdens de maaltijd zorgen 
de 7 witte led’s voor een gedempte sfeer waarmee een aangenaam 
intieme omgeving wordt gecreëerd voor uw gasten. Tijdens het spelen 
verlicht een intensere verlichting de volledige tafel. Met 14 led’s met een 
lange levensduur - voordelig en ecologisch.

Verbruik: 42 W
Intensiteit: 1050 Lumen
Lichtkleur: 5010 Kelvin

LIMITED EDITION
FusionTables heeft de handen in elkaar geslagen met Champagnehuis Veuve 

Clicquot voor een limited edition van een moderne tafel die kan worden 

omgevormd tot een biljarttafel. Dit mooie project vond zijn oorsprong in een 

ontwerp door FusionTables van een exclusieve set gele biljartballen, de kleur 

die de inspiratie vormt voor Veuve Clicquot en die mysterie oproept, energie 

losmaakt en symbool staat voor het buitengewone.



Ballset en toebehoren
• 1 set Aramith Crown Standard biljartballen
• 1 flesje schoonmaakmiddel voor de Aramith-ballen
• 1 Aramith-microvezeldoek
• 1 houten rack

Keus en toebehoren
• 4 biljartkeus, in 2 op elkaar te schroeven delen
• 1 brugkeu, in 2 op elkaar te schroeven delen
• 1 brug
• 1 keuhouder met 6 plaatsen
• 1 herstelkit
• 4 Aramith-krijtblokjes

Overige accessoires
• 1 tafelborstel
• 1 boekje met spelregels

Ballset en toebehoren
• 1 set Aramith Premium biljartballen
• 1 flesje schoonmaakmiddel voor de Aramith-
ballen
• 1 Aramith-microvezeldoek
• 1 houten rack
• 1 9-ball rack

Keus en toebehoren
• 2 biljartkeus 58” (147 cm)
• 2 korte biljartkeus 48” (122 cm)
• 1 brugkeu, in 2 op elkaar te schroeven delen
• 1 brug
• 1 keuhouder met 6 plaatsen
• 1 herstelkit
• 4 Aramith-krijtblokjes

Overige accessoires
• 1 tafelborstel
• 1 borstel voor de onderzijde van de banden
• 1 lederen tally shaker
• 1 set houten tally ballen
• 1 boekje met spelregels

Ballset en toebehoren
• 1 set Super Aramith Pro-Cup biljartballen
(inclusief de befaamde cue ball met 6 rode stippen)
• 1 Jim Rempe training cue ball + instructieboekje
• 1 houten rack
• 1 9-ball rack
• 1 1 flesje schoonmaakmiddel voor de Aramith-ballen
• 1 Aramith-microvezeldoek

Keus en toebehoren
• 4 biljartkeus, in 2 op elkaar te schroeven delen
• 1 brugkeu, in 2 op elkaar te schroeven delen
• 1 brug
• 1 keuhouder met 6 plaatsen
• 1 Deluxe herstelkit
• 6 Aramith-krijtblokjes

Overige accessoires
• 1 tafelborstel
• 1 borstel voor de onderzijde van de banden
• 1 lederen tally shaker
• 1 set houten tally ballen
• 1 boekje met spelregels

aramith® NEW Premium Kit

aramith® Pro Cup Kit

aramith® Standard Kit

OPTIONELE ACCESSOIRES



In een wereld boordevol producten van korte levensduur en onderhevig aan steeds vluchtigere 
tendensen eist de consument opnieuw een centrale plek op en verwacht van zijn interieur dat 
het zich kan aanpassen aan zijn levenswijze. Meer dan ooit gaat de moderne gebruiker op zoek 
naar producten met een sterke identiteit waarmee hij zich kan vereenzelvigen. Fusiontables stelt 
een nieuwe visie voor wat design binnen deze moderne context kan betekenen.

Deze tafel is meer dan louter een eet- en biljarttafel. Dit unieke en onderscheidende concept 
biedt ook een organisatorische oplossing voor veel spelers of architecten. Het brengt mensen 
van verschillende generaties bij elkaar rond een gezellig feestelijk of sportief moment. Het is een 
uniek en exclusief stuk, origineel en tijdloos, steeds prominent aanwezig in uw interieur.

De Fusiontable is ontworpen voor entertainment en heeft precies wat nodig is om u, uw familie of 
gasten mooie, onvergetelijke momenten te schenken in een resoluut hedendaagse omgeving.



Inspireer uzelf...


