TECHNISCHE FICHE

FORSTYL
KENMERKEN

INDIVIDUELE BUREAUS
BLADEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de panelen 630 tot 710kg/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
Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële
eigenschappen.
> Bladen op 2 punten voorgeboord voor kabeldoppen ø 80 mm optioneel verkocht (uitgezonderd bladen B. 80 mm op 1 punt)
Geen perforaties voor aanbouwbladen
> Verschillende bladvormen (zie overzicht)

MELAMINE
PANEELPOTEN

Melamine paneelpoot
> Houtvezelplaat, dikte 25 mm
> 2 rechthoekige tussenstukken van alugrijs ABS bovenaan
> Steldoppen, bereik 15 mm
Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6.
Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm

L-POTEN

L-poot met melamine staander
> Houtvezelplaat, dikte 25 mm
> Alugrijze metalen bevestigingsplaat en vloersteun
> Steldoppen, bereik 15 mm
Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6.
Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm

STEUNPOOT

Ronde buispoot
Geschikt voor asymmetrisch hoekbureaus 90° zonder ladeblok op bureauhoogte aan de hoekzijde en voor aanbouwbladen
Gelaste metalen poot, alugrijze epoxylak
> 1 plaat vastgelast op de poot, met 4 schroeven bevestigd onder het blad
> 1 ronde poot ø 60 mm
> Rond steldop bereik 15 mm, geïnjecteerd polypropyleen, zwart
Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm
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BEVESTIGING

Assemblage van het onderstel:
Poten verbonden met het structureel frontpaneel dat de stabiliteit van de bureaus en stevigheid van het blad verzekert
> Rechthoekig melamine frontpaneel, dikte 25 mm, in de decor van het blad
> Totale afmetingen: D. 25 x H. 300 mm
> Perforatie aan elk uiteinde ø 60 mm met alugrijze ABS ring, voor kabelgeleiding van het blad naar het onderstel
> Het frontpaneel kan voorzien worden van een metalen kabelgoot voor kabelgeleiding en het opbergen van stekkerdozen
> Bevestiging aan de poten met schroeven en spanexcentrieken
Bevestiging van het onderstel aan het blad:
Bevestiging met ingeschroefde metalen draadbussen wat de montage en demontage vergemakkelijkt en zorgt voor een hoge
lostrektsterkte (140 kg per insert in testomstandigheden)

INDIVIDUELE BUREAUS
CONNECTIEK OP
HET BLAD

Overzicht niet volledig - Vraag inlichtingen voor andere types
"EOL" kabeldop:
> Ronde kabeldoorgang van geïnjecteerd ABS, bestaande uit een "EOL" kabeldop (Ø 60 mm) en een in het blad ingebouwde ring (Ø
80mm).
> Montage: Voor plaatsing op de bladen die voorgeboord zijn voor kabeldoppen Ø 80mm, rechts, links of aan beide zijden.
> Afwerkingen : wit OG, alugrijs OI of antraciet OK.
Vierkante kabeldop voor rechtstreekse aansluiting:
> ABS kabeldop met schuifdeksels voor rechtstreekse aansluiting op het blad
> Afmetingen B. 124 x D. 90 mm. Vereiste ruimte onder het bureau 82,5 mm
> Met 1 stopcontact PC EUR + 1 RJ 45 en 1 USB lader. Kabels meegeleverd.
> Montage : Voor plaatsing op de bladen die voorgeboord zijn voor kabeldoppen Ø 80mm
> Afwerkingen: wit SO of zwart OF

HORIZONTALE
KABELGELEIDING

Kabelgoot voor individuele bureaus:
> Geplooid plaatstaal, dikte 1 mm, in de afwerking van de poten
> H. 100 mm. Voor bladen B. 800 tot B. 1800 mm.
> Met de geplooide vorm bevestigd over de dwarsstructuur of het structureel frontpaneel onder blad
Afmetingen: D. 121 x H. 100 mm
3 kabelgootlengten voor bureaubladen:
- Blad B. 800 mm - Goot L. 380 mm
- Blad B. 1200/1400 mm - Goot L. 780 mm
- Blad B. 1600/1800 mm - Goot L. 1180 mm
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ANDERE OPTIES VOOR BUREAUS
PRIVACY-PANELEN Zie specifieke technische fiche privacy-panelen

DIMENSIONS

TOTALE AFMETINGEN (in mm)
RECHTHOEKIG

ASYMMETRISCH
HOEKBUREAU 90°

Individuele bureaus

800

1200 (Hoek D. 600 mm)

800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

1600 / 1800

735

735

Diepte
Breedte
Hoogte vaste poten

RECHTHOEKIGE
AANBOUWBLADEN

HALFROND BLAD

KOPPELBLAD 90°

VERGADERBLAD

Aanbouwbladen en
koppelblad

Diepte
Breedte
Hoogte vaste poten
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600

600

800

800 / 1200

1650

800

735

735

735

ø 1200
735
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