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TECHNISCHE FICHE

LUTZ

VRIJSTAANDE BUREAUS MET HOOGTEREGELING

BLADEN

SAMENSTELLING 

ONDERSTEL 

KENMERKEN 

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm of 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Verlijmde 
ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad (behalve decor 
N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden)
Dichtheid van de panelen 620 tot 690 kg/m3 (dikte 19 mm) en 600 tot 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 decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële 
eigenschappen.

Keuzemogelijkheden voor de connectiek: (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype)
> Bladdikte 19 mm: Niet geperforeerde bladen (met klokboor te doorboren voor kabeldop of specifiek te bestellen)
> Bladdikte 25 mm:
           - Bladen op 2 plaatsen voorgeboord voor optionele kabeldoppen
           - Met centrale uitsparing D. 80 mm
           - Perforatie voor soft closing luik B. 240 x D. 120 mm, afzonderlijk te bestellen
           (Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel)

Structuur bestaande uit
> 2 centrale poten: vierkante metalen zuilen, doorsnede 70 x 70 mm / 65 x 65 mm, dikte 2 mm, 2 telescopische 
segmenten voor de elektrische hoogteregeling, vloersteun B. 700 x 90 mm op steldoppen (regelbereik 20 mm)
> 1 structurele en telescopische metalen draagbalk
> 2 dwarsstangen bovenaan, L. 600 x H. 50 x dikte 2 mm
> Epoxy poederlak, leverbaar in 3 kleuren: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)
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REGELSYSTEEM

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL

OPSTARTEN / 
HEROPSTARTEN & 

GEHEUGENPOSITIES

BEVESTIGINGSSYSTEEM

OPTIES VRIJSTAAND EBUREAUS

VRIJSTAANDE BUREAUS

Diepte
Breedte

Regelbereik
Regelbereik (met wielen)

OOppssttaarrtteenn::  
> Stroom aansluiten, er verschijnt "000" op het scherm. Het bureau of de tafel is klaar voor gebruik

HHeerrooppssttaarrtteenn::  
> Druk gelijktijdig op "/\" en "\/" gedurende 5s tot het bureau naar de laagste positie is gezakt.
> Zodra u een biepgeluid hoort is het bureau of de tafel klaar voor gebruik. Druk vervolgens op "/\" en "\/" om 
omhoog of omlaag te verstellen

OOmm  ppoossiittiieess  oopp  ttee  ssllaaaann::  
> Het bureau of de tafel omhoog of omlaag verstellen tot de gewenste hoogte
> Druk op de toets "M" tot het scherm knippert
> Druk op de toets "1". Ga op dezelfde manier te werken om andere posities op te slaan onder 2, 3 of 4 (naargelang 
bedieningspaneel)

//!!\\  NNeeeemm  iinn  ggeevvaall  vvaann  vveerrssttoooorrddee  wweerrkkiinngg  ccoonnttaacctt  mmeett  oonnss  oopp

Bevestiging van het onderstel aan het blad:
Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage en demontage. Hoge lostreksterkte 
(140 kg per draadbus in testomstandigheden)

SSeett  vvaann  44  wwiieelleenn  ((vvoooorr  iinnddiivviidduueellee  bbuurreeaauuss))::
> 4 wielen met rem, zwart ABS ø 40mm. Grijs loopvlak. Geschikt voor alle vloertypes.
> Worden bevestigd in de plaats van de steldoppen onder de vloersteunen.
> Met de wielen zijn de bureaus 30 mm hoger. Minimumhoogte met wielen H. 745 mm.
> Geschikt voor vrijstaande bureaus D. 700 en 800 mm. (Indien meer bestaat het risico op kantelen)

 710 tot 1170 mm  715 tot 1175 mm

KENMERKEN 

KENMERKEN 

RECHTHOEKIG 
(Zonder perforaties dikte 19 mm / optionele 

kabeldoppen, dikte 25 mm)

Elektrische hoogteregeling:
> Hoogteregeling met motorsysteem tussen 710 en 1170 mm (inclusief blad 19 mm) en tussen 715 en 1175 mm 
(inclusief blad 25 mm)
> 1 motor onder het blad met kunststof behuizing
        - Opwaarste snelheid: 25 mm/sec
        - Duwkracht: 1000 N
        - Toegelaten gewicht voor een werkblad: 100 kg
        - Geluidsniveau: max.50 db
> 1 voedingsblok 100-240 V, 50/60 Hz, 4A met voedingskabel lengte 2 meter. Leverbaar in versie EU en UK
> Digitaal bedieningpaneel met geheugen voor 4 posities, rechts of rechts onder het werkblad te plaatsen

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

AFMETINGEN

RECHTHOEKIG 
(met uitsparing, voorgeboord voor luik dikte 19 mm / dikte 25 mm)

800 800

 740 tot 1200 mm  745 tot 1205 mm

1200 / 1400 / 1600 1200 / 1400 / 1600 / 1800


