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TECHNISCHE FICHE

HOMERE

COMPACT BUREAU

SAMENTSTELLING

DRAAIBAAR BLAD met PANEELPOOT

FUNCTIES

OMBOUW VAN HET MEUBEL

FUNCTIES

KENMERKEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm (blad/onderstel) en dikte 19 mm (ombouw). 2 decorzijden, 
behandeld tegen weerkaatsing. Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond (behalve 
decor Zwart N9, dikte 1 mm, niet afgerond). Stootranden in het decor van het blad. 

Dichtheid van de panelen tussen 620 en 690 kg/m3 (dikte 19 mm) en tussen 600 en 670 kg/m3 (dikte 25 mm)

Specifiek voor decor MK Fluweelzwart: Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige 
laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m3. Verlijmde, vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm, 
niet afgerond. 

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 dekor MK Fluweelzwart) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële 
eigenschappen.

> Bureau op 6 wielen ø 40 voor alle vloertypes, waarvan 4 met rem

Panelen, dikte 19mm, kleur Brunswick eiken (R3)

Ombouw van het meubel
> Gemonteerd op 4 wielen ø 40 mm waarvan 2 met rem. Kleur: 2 grijze loopvlakken en zwarte wielombouw, geschikt 
voor alle vloertypes
> Frontpaneel tot halve hoogte H. 380 mm. Rug van het meubel open onderaan. Open gedeelte: 225 mm

Inrichting : 
> 1 legbord, verstelbaar in 2 posities. 
- Bruikbare ruimte in hoge positie: H. 120 mm boven en H. 330 mm onder
- Bruikbare ruimte in lage positie: H. 225 mm boven en onder
>1 lade op geleiders met loopwielen. Rug van grijs melamine, zijwanden van alugrijs metaal. 
Bruikbare afm.: B.800 x H.80 x D.340 mm . Hoogte ladefront: H. 130 mm

Bladdikte 25 mm, kleur wit (MG) of zwart (MK)

Blad  & Onderstel
> Draaibaar en schuifbaar blad voor meerdere posities: 
- Positie blad gesloten
- Blad in lijn met het meubel
- Blad draaibaar tot 90° 

> Beenruimte in werkpositie: 700 mm . Verticaal frontpaneel, breedte 200 mm

SScchhuuiiff--  eenn  ddrraaaaiissyysstteeeemm::
> Draaischijf ø 220 mm bevestigd op het meubel
> 2 rails ondfer het blad om het blad te laten schuiven en draaien rond de schijf

Poot op 2 wielen ø 40mm met rem. Kleur: 2 grijze loopvlakken en zwarte wielombouw, geschikt voor alle vloertypes
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Gesloten bureau

Diepte

Breedte

Hoogte

Bureau met blad in lijn

Diepte

Breedte

Hoogte

Bureau met blad op 90°

Diepte

Breedte

Hoogte

COMPACT BUREAU

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

1070

735

500

1615

735

1125

500

1020

735

AFMETINGEN


