
126/01/2023

TECHNISCHE FICHE

KENMERKEN 

ALGEMEEN

BLADEN EN TOPBLADEN

POTEN

ZIJBEKLEDING

FRONTALE BEKLEDING

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm of 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de bladen 650kg/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.

Melamine panelen dikte 19 mm. 

Afwerking STK : sneeuw wit

Melamine panelen dikte 19 mm. 

Wordt met insert bevestigd op de eindpoten links en rechts.
Voor vrijstaande modules, 2 asymmetrische zijpanelen: een lang (H : 1128 mm) en een kort (H : 866 mm) naar keuze links 
of rechts te plaatsen
Voor eindmodules links of rechts, alleen lang zijpaneel (H : 1128 mm)

Afwerking: in het decor van het blad

Melamine panelen dikte 25 mm
Bladen met uitsparing (D. 225 mm) voor de plaatsing van computerscherm (tot 21 inch). Behalve blad H. 950 mm. 
Plateau van wit melamine onder het werkblad (bruikbare hoogte: 470 mm), voorgeboord voor 2 kabeldoppen ø 80 mm.
Legbord voor handtassen, links of rechts te plaatsen.

Afwerking STK:  licht eiken RI - Ander afwerkingen SDM 

Melamine panelen dikte 19 mm. 

Eindpoot P. 630mm,  bekleed met een zijwand D. 800 mm om de opstelling af te sluiten
Tussenpoot D. 490mm voor bewegingsvrijheid tussen 2 modules, met kabeldoorgang.
Poten voorzien van steldoppen (bereik 15 mm)

Afwerking STK : sneeuw wit

GRETA - Ontvangstbalie
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Video : Hoe bestellen 
https://youtu.be/t03CgEi-Nd0
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KENMERKEN 

Frontale bekledingl

Ledverlichting

AFMETINGEN 

TOTALE AFMETINGEN (in 
mm)

Hoge modules

Type module

Totale diepte

Diepte blad met uitsparing

Totale breedte (bruikbaar)

Bureauhoogte

Totale hoogte

Bruikbare hoogte plateau 
voor computerscherm / 
opzet

HOEKMODULES

Vrijstaand, uiteinde L en R, tussenmodule

880

565565 800

470 -

1670 (1578)

735

1130

470

RECHTHOEKIG

1238 (1178)/1438 (1378) 
/ 1638 (1578) 1638/ (1578)

Melamine panelen dikte 19 mm. 
B.645 x H 841 mm

> Wordt onder het receptieblad geplaatst
> Voorzien voor legbord voor handtassen (B485xD135 mm) links of rechts op de frontale bekleding te plaatsen
 
> Afwerking: zie kleurenkaart bladen - wit handtasplateau

Ledkit achter het frontpaneel te plaatsen (tweezijdige kleefband)
Leverbaar in versie UK en CH  met adapter
  
LLeeddkkiitt  wwiitt  ::
> Wit licht
> Schakelaar aan gebruikerszijde

LLeeddkkiitt  kklleeuurr  ::
> Vaste of wisselende kleur
> Werkt met afstandsbediening

OPTIES 

Vrijstaand, uiteinde L en R, 
tussenmodule

860

Vrijstaand

735 950

2/3



326/01/2023

AFMETINGEN 

Modules PBM

Type module

Totale diepte

Diepte blad met uitsparing

Totale breedte (bruikbaar)

Bureauhoogte

Bruikbare hoogte plateau 
voor computerscherm / 
opzet

800

735

-

ZITTEND / STAAND

Vrijstaand, uiteinde L en R

1110 / 860

565

1710 (1690)

735 / 1135

470

ZZIITTTTEENNDD

Tussenmodule

1000

-
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TECHNISCHE FICHE

GRETA - Opbergmeubels
KENMERKEN 

ALGEMEEN

ZIJWANDEN 
RUG

BODEM

SCHUIFDEUREN

TOPBLAD

MMeeuubbeellss  ggeemmoonntteeeerrdd  ggeelleevveerrdd

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm of 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de bladen 650kg/m3
Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad.
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.

Melamine panelen, dikte 19 mm

Rail: Rail van ABS met loopwiel. Eindeloopstop + 2 kunststof stops (geluiddempend)
Slot: cilinderslot met 2 sleutels (waarvan 1 vouwsleutel). Sluiting links of ter hoogte van de scheidingswand.
Handgreep: geprofileerde metalen draad handgreep over de volledigedeur hoogte links. 

Afwerking voorraad :  licht eiken RI
Afwerking met levertijd  :  sneeuw wit MG, kasjmier grijs M6, brunswick eiken R3, amber notenhout RL,
koffie eiken M9

Melamine panelen, dikte 25 mm

Bladen voorgeboord voor 2 kabeldoppen ø 80 mm

Afwerking voorraad:  licht eiken RI - Andere afwerkingen met levertijd

KASTEN

Melamine panelen, dikte 19 mm

Bodem en rug met uitsparing voor kabelgeleiding
Bodem met steldoppen in inserts (bereik 15mm)
Vaste scheidingswand op B. 1200.
Geleverd met 1, 2 of 3 legborden B600 D400. Ruime achteraan in het meubel voor kabelgeleiding.
Toegaleten gewicht, gelijkmatig verdeeld: 50 kg

Afwerking voorraad : sneeuw wit MG
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Video : Hoe bestellen 
https://youtu.be/t03CgEi-Nd0
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KENMERKEN 

Extra legbord

Ladeblok

Opbergmodule
Te plaatsen of bevestigen

(door de klant)

AFMETINGEN

KASTEN

Diepte

Hoogte

Breedte

EXTRA LEGBORD

Hoogte

LADEBLOCK

Diepte 

Hoogte

Breedte

Opbergmodule

Diepte

Hoogte

Breedte

600

1200 1200

Melamine panelen, dikte 19 mm
Metalen frame: vierkante buis 20x20 mm 

B.1200 x D. 400 x H. 400 mm
Wordt op de balie geplaatst of bevestigd aan de muur (door de klant) via de speciale gleuven.

Melamine legborden - Afwerkingen met levertijd naar keuze
Metalen frame -  Afwerking met levertijd : wit SO

Front: Melamine panelen, dikte 19 mm
Ombouw: metalen structuur

B.565xD.335xH.350 mm

Push sluitsysteem - Geleiders met loopwielen
Binnenin: scheidingswand links of rechts te plaatsen voor hangmappen A4 (of foolscape) 
+ kleine opbergruime (B.200 mm)

Front - Afwerking voorraad : licht eiken RI - Andere afwerkingen met levertijd

Ombouw: Afwerking voorraad ; wit SO

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

KASTEN - OPTIES

REK

Melamine panelen, dikte 25 mm

B.565 x D. 365 mm

> Wordt met legbordhouders bevestigd in de gatenrijen in stappen van 30 mm 

Afwerking voorraad  : wit MG

430 430 430

1135 735 735

600

600

400

350

400

1200

400
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