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TECHNISCHE FICHE

MELAMINE

PANEELPOTEN

METALEN BUISPOOT

WAND

E-MEETING

BLADEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 38 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de bladen 650 kg/m3
Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad

Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC)
Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1
Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2

De melamine panelen voldoen aan norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen

Trapeziumvormig blad voorzien van 2 verstevigingsstangen L. 3000 mm

Bladen met uitsparingen voor 1 of 2 technische luiken naargelang de afmetingen. Inclusief kabelgoten.
Luiken afzonderlijk te bestellen (zie opties hieronder)

POTEN EN STRUCTUUR

> Voor trapeziumvormig blad
Melamine paneelpoten, dikte 38 mm, ABS stootranden, dikte 2 mm, in het bladdecor.

> Voor alle bladen
Paneelpoot onder het blad aan de kant van de melamine wand, dikte 38 mm, ABS stootranden, dikte 2 mm, in het bladdecor.

> Metalen frame, doorsnede 60 x 30 mm, dikte 2 mm - B.  900 of 1400 mm

> Bekleed met 4 melamine panelen, dikte 19 mm
Platte verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. In hetzelfde decor als het blad. 

> Op 1 of 2 plaatsen voorgeboord ø 60 mm met grijze ring op het hoge paneel voor kabeldoorgang
Kabelgeleiding achter de panelen+A6

> Voor het afgeronde blad
Poot ø 80 mm
Metalen bevestigingsplaat bovenaan, dikte 4 mm 
Bevestiging aan het blad met schroeven en metalen inserts
Metalen vloersteun ø 450 mm voor poten H. 1050 mm

KENMERKEN
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OPTIES

CONNECTIEK OP HET 
BLAD

FLATSCREENHOUDERS

AAFFMMEETTIINNGGEENN

VERGADERTAFELS

Diepte

Breedte

Hoogte bureau

Totale hoogte

 Luiken

Largeur

Hauteur

1 enkelzijdig toegankelijk 2 dubbelzijdig toegankelijk

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

> Flatscreenhouder voor 24 inch scherm voor afgerond blad
Vesa 75 en 100
Max. draagvermogen: 8 kg
Afwerking: Aluminium

> Flatscreenhouder voor 26 inch scherm en meer voor trapzeziumvormig blad
Vesa 100 en 200
Max. draagvermogen: 70 kg
Afwerking: Zwart

AFGERONDE BLADEN TRAPEZIUMVORMIG BLAD

1800 3000

BLADEN
900 1400

735 / 1050 735 / 1050

1130

Luiken met of zonder powerdock:
> Luik met soft closing systeem en geïntegreerde grijze borstels. Afmetingen: B. 240 x 120 mm (enkelzijdig toegankelijk) of B. 316 x 148 mm 
(tweezijdig toegankelijk)
> Montage: Voor plaatsing op bladen met uitsparingen. 
> Afwerkingen: Naturel aluminium OI of wit epoxy SO of swart SG

WAND
900

1512 / 1827

1400

1512 / 1827
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