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TECHNISCHE FICHE

KENMERKEN

ALGEMEEN

BLADEN EN 
TOPBLADEN

POTEN

FRONTPANEEL

MELAMINE
BEKLEDING

METALEN
BEKLEDING

GUEST

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

Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële 
eigenschappen.

Bladen dikte 38 mm

Standaard uitgerust met 1 of 2 kabeldoppen ø 80 mm (behalve module PBM)
De bladen B120  en B160 zijn ook leverbaar met een uitsparing voor de plaatsing van een computerscherm (tot 22 inch) op een 
metalen plateau onder het werkblad. Deze bladen zijn voorgeboord voor kabeldoppen  ø 80 mm aan de 
2 uiteinden.  

Melamine panelen, dikte 38 mm.

Naar achter ingekorte poot (D. 430 mm) voor vrije beenruimte tussen 2 modules of diepere poten (D. 800 mm) aan het uiteinde 
van een opstelling
Poten voorzien van steldoppen (bereik 15 mm)

Afwerkingen: Sneeuw wit

Structurele melamine frontpanelen waarop de melamine of metalen bekledingen worden bevestigd.

Afwerking: Sneeuw wit

Melamine panelen, dikte 19mm.
Wordt met houtschroeven op de frontpanelen bevestigd

Afwerkingen: zie kleurenkaart op collectiefiche of catalogus

Wordt met schroeven en inserts op de frontpanelen bevestigd
2 frontpanelen voor de lage modules, 3 panelen voor de hoge modules

Staalplaat, dikte 0,7 mm, met laserperforaties
3 decors :
- dot / punten
- leaf / blaadjes
- slant / schuin

Afwerkingen: zie kleurenkaart op collectiefiche of catalogus
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OPTIES

TOPBLAD

LEDVERLICHTING

CONNECTIEK

KABELGOOT

B.1000 x D. 376 x H. 277 mm

Leverbaar in versies :
> Neutraal zonder opschrift
> Met lasergesneden opschrift:  
         - "welcome"
         - "welkom"
         - gepersonaliseerd (bij voorbeeld bedrijfslogo): vraag inlichtingen

> Afwerkingen: zie kleurenkaart collectiefiche of catalogus

Ledverlichting voor topblad: B. 950 mm
Met tweezijdige kleefband bevestigd onderaan en/of achter het opschrift
Leverbaar in versie UK met adapter
  
Ledverlichting wit:
> Wit licht
> Schakelaar aan gebruikerszijde

Ledverlichting gekleurd:
> Vaste of wisselende kleur
> Werkt met afstandsbediening

Zie specifieke technische fiches

> Metaal, dikte 0,7 mm
> Bevestigd met 2 houtschroeven
> B. 900 x H. 100 mm
> Afwerkingen: wit SO of alugrijs SA
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AFMETINGEN 

Hoge modules

Diepte

Breedte

Hoogte bureau

Totale hoogte

Diepte

Hoogte werkblad/opzet

Lage modules 

Diepte

Breedte

Bureauhoogte 740

PBM
eindmodule R of L

PBM
 tussenmodule, eindmodule R of L

Standaard 
 tussenmodule, eindmodule R of L

8401150 1150

800

HOEKMODULE LINKS OF RECHTS (*)

840

840

740

* Onder rechts of links wordt verstaan ten opzichte van de gebruikerspositie (achter de balie)

TOTALE AFMETINGEN (in mm)
RECHTHOEKIG

AFMETINGEN (in mm)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

352 461 350

740

1130

800

840

1200 / 1600

1250 1000

1130

Zonder uitsparing Met uitsparing

800 / 1200 / 1600
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