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 ∏ Tafelblad: 25 mm dik, massief geolied hout, 

naturel of donker gebeitst eiken met een 

beschermende naturel laklaag, of geoliede 

Amerikaanse notelaar; of een oppervlak van 

HPL (hogedruklaminaat) met zwarte randen. 

 

 ∏ Onderstel: componenten voor gesegmen-

teerd onderstel waaronder poten, verbin-

dingselementen voor traversen, traversen, 

zuilvoeten en tafelkruizen. Gepolijste of 

verchroomde poten met kolompoot in basic 

dark (RAL 9004), volledig verchroomd of 

volledig gepoedercoat (textuurpoedercoa-

ting) in deep black (RAL 9005). 

 ∏ Herkomst van het hout: eik (Quercus robur) 

uit West-Europa en/of Polen; Amerikaanse 

notelaar (Juglans nigra) uit de VS. 

De feestjes bij Charles en Ray Eames thuis 
waren legendarisch. Zeker wanneer je 
voor het eten bleef. Naast het voorberei-
den van de maaltijd haalde Ray ook 
ontzettend veel plezier uit het dekken van 
de tafel (een ronde Eames Segmented 
Table) om zo iedere afzonderlijke gast te 
laten genieten. De schikking van tafelkle-
den, tafelgerei, bestek, vazen en decora-
tieve voorwerpen deed denken aan een 
pas geschilderd schilderij, waarvan de 
vormen en kleuren een aanvulling 
vormden op het geserveerde eten om 
samen een klein kunstwerk te creëren.

De rol van een tafel gaat veel verder dan 
esthetische overwegingen: hij is het 
gemeenschappelijke en warme hart van 
de woning, een plek waar mensen samen 
kunnen komen. De nadruk op “samenko-
men” als een universeel element in zowel 

het ontwerp als het dagelijkse leven is 
een terugkerend thema in het werk van 
het echtpaar Eames. Het is zelfs een 
structureel principe in hun producten: in 
het gesegmenteerde onderstel van de 
Eames Tables houdt een zogenaamd 
verbindingselement de basiselementen bij 
elkaar en het is een essentieel onderdeel 
dat de geavanceerde modulariteit van de 
volledige tafelreeks garandeert. 

De Eames Segmented Table (Dining) 
wordt gekenmerkt door een samenspel 
van afmetingen, materialen en kleuren, 
wat van de legendarische klassieker een 
comfortabele, elegante eettafel maakt. 
Dankzij een rond of bootvormig tafelblad 
in verschillende afmetingen zijn spontane 
en informele zitopstellingen mogelijk in 
diverse eetkamerdecors.

Materiaalen

Eames Segmented Tables Dining 
Charles & Ray Eames, 1964
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KLEUREN EN MATERIAALEN

AFMETINGEN

Eames Segmented Table Dining 2400x1100

Tafelblad

12
wit (glad)

70
massief eiken 
naturel geolied

75
massief ame-
rikaans noten 
geolied

04
donker eiken, 
massief, gebeitst, 
gevernist

Onderstel - horizontale 

voeten chroom, staan-

der basic dark (Eames 

Segmented Tables)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Onderstel - horizon-

tale voeten en staan-

der chroom (Eames 

Segmented Tables)

01
hoogglans 
chroom

Onderstel - horizonta-

le voeten en staander 

deep black (Eames 

Segmented Tables)

12
diepzwart 
poedercoating 
(structuur)

Onderstel - horizontale 

voeten gepolijst, staan-

der basic dark (Eames 

Segmented Tables)

03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)
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