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TECHNISCHE FICHE

RIO

BUREAUS

MELAMINE BLADEN

GLAZEN BLADEN

POTEN

BEVESTIGING

KENMERKEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de bladen 630 tot 710 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.

Keuzemogelijkheden qua connectiek (zie specifieke technische fiches):
> bladen voorgeboord op 2 punten voor kabeldoppen ø 80 mm 
> bureaubladen met uitsparing voor soft-closing luik 240 x 120 mm, afzonderlijk te bestellen - Inclusief metalen 
kabelgoot
> vergadertafelbladen geperforeerd voor centraal soft closing luik, tweezijdig toegankelijk B. 316 x D. 148 mm, 
afzonderlijk te bestellen. Inclusief metalen kabelgoot.

Blad van gehard veiligheidsglas, dikte 8 mm, gepolijste platte randen. 
Onderkant van het glas geëmailleerd.
Blad rustend op 6 zuignappen. Doorschijnende zuignappen ø 30 mm op de bevestigingsplaat van de poten

Bevestiging van de poot: 
Poten met elkaar verbonden met 1 of 2 draagbalken 50 x 20 mm voor een stabiel geheel.   
> 1 draagbalk onder blad D. 800 mm
> 2 draagbalken onder blad D. 1000 mm
Bevestiging van de draagbalk aan de poot met 1 of 2 metalen draagbalkhaken (naargelang versie) dikte 4 mm vastgelast 
op het bovenste profiel van de portaalpoot
Afwerking draagbalk: alugrijs

Bevestiging van het onderstel aan het blad: 
Metalen bladdragers, dikte 1,5 mm, vastgelast aan de binnenzijde van het bovenste profiel van de portaalpoot
> Melamine blad: Bevestiging met ingeschroefde metalen inserts, wat de montage en demontage vergemakkelijkt en 
zorgt voor een hoge lostrektsterkte (140 kg per insert in testomstandigheden)

Gelaste structuur uit één geheel (onzichtbare lasnaden):
> Staalprofiel 60 x 30 mm, dikte 2 mm 
> Epoxy poederlak. Verschillende kleuren (zie kleurenkaart)
> Steldophouders van zwart ABS
> Steldoppen, bereik 15 mm
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OPTIES 

CONNECTIEK 

FRONTPANEEL

STRUCTUREEL OPBERGMEUBILAIR

Afmetingen aanbouwmeubel: B. 1650 X H. 552 X D. 432 mm
Structureel meubel, aan één of twee zijden toegankelijk: 
> Alleen gebruikerszijde
> Aan gebruikerszijde en bezoekerszijde

Ombouw: 
> Bovenkant, sokkel en zijwanden:  Houtvezelplaat bekleed met melamine 19mm. Kleur naar keuze. 
> Steldoppen (bereik 15 mm) toegankelijk in de sokkel van het meubel

Deuren: 
> 2 schuifdeuren van wit Altuglas®, dikte 4 mm  
> PVC deurrail

Bevestiging aan het blad: bovenkant van de ombouw voorbereid voor metalen verbindingsplaten. Zelf te monteren

De kleur van de melamine ombouw past bij de metalen poten

Zie specifieke technische fiches

Zie specifieke technische fiches
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INDIVIDUELE BUREAUS

Diepte
Breedte

Hoogte vaste poten

AANBOUWBLAD

Diepte
Breedte

Hoogte vaste poten

BUREAU MET DRAGEND 
AANBOUWMEUBEL

Diepte
Breedte

Hoogte vaste poten

BUREAU MET 
AANBOUWBLAD 

Diepte
Breedte

Hoogte vaste poten

VERGADERTAFELS

Diepte
Breedte

Hoogte vaste poten 735 735

735 735

RECHTHOEKIG

1000
2000

1000
2000

TONVORMIG

735 735

1650 1650

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

AFMETINGEN

1600 / 1800
1000
2000

800

2000
2000

600
1000
735

1800
1600 / 1800

1820 / 2020 / 2220 1820 / 2020 / 2220
735 735


