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TECHNISCHE FICHE

SAMENSTELLING

KEUZEMOGELIJKHEDEN 
VOOR CONNECTIEK

KENMERKEN 

INDIVIDUELE BUREAUS, BENCH BUREAUS en VERGADERTAFELS

VOOR DE BUREAUS - (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype)
> Bladen op 2 plaatsen voorgeboord voor optionele kabeldoppen ø80 mm (behalve blad D. 600 x 1200 mm)
> Met centrale uitsparing D. 80 mm
             > B. 600 mm voor de bladen B. 1200/1400/1600 mm  
             > B. 800 mm voor het blad B. 1800 mm
> Bladen geperforeerd voor enkelzijdig toegankelijk soft closing luik(en) B. 240 x D. 120mm. Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel. Luik 
afzonderlijk te bestellen.
Specifiek: Luik aan de zijkant (rechts of links) voor de bureaus D. 1000 mm.

VOOR DE VERGADERTAFELS - (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype)
> Niet geperforeerde bladen (D. 800mm)
> Voorgeboord op 1 of 2 punten in het midden (naargelang bladen) voor optionele kabeldoppen  ø80mm
(Diepte 1000 en 1200 mm)
> Bladen geperforeerd voor dubbelzijdig toegankelijk soft closing luik(en) B. 316 x D. 148 mm in het midden. Inclusief dubbele metalen kabelgoot (goten) in de 
kleur van het onderstel. Luiken afzonderlijk te bestellen.

/!\ Specifiek voor HOGE VERGADERTAFELS voorgeboord voor kabeldoppen:
Mogelijkheid om een dubbele kabelgoot toe te voegen. Kies de juiste afmeting om ruimte te laten voor de kabels aan het uiteinde: 
- Hoge tafel D.1000x2000 mm=> 1 goot B. 1100 mm (ref 1067388)
- Hoge tafem D. 1200x1200 mm of  ø 1200 mm => 1 goot B500 mm (ref 2370267)
- Hoge tafel D.1200x2400 mm =>1 goot B. 1500 mm (ref 1067390)
- Hoge tafel D.1200x3600 mm => 2 goten B. 130 cm (ref 1067389)
- Hoge tafel D.1200x4800 mm => 3 goten B. 130 cm (ref 1067389)

ROBIN

BLADEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad. Afgeronde hoeken

Dichtheid van de panelen 600 tot 670 kg/m3 

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..

Het blad steekt licht over het onderstel om de bladen perfect te laten aansluiten voor opstellingen met meerdere bureaus.

1



08/02/2023 2

ALGEMEEN

POTEN VOOR DE BUREAUS

Portaalpoot uiteinde

Tussenportaalpoot

POTEN VOOR DE 
VERGADERTAFELS

POTEN VOOR DE 
AANBOUWBLADEN

POTEN

2 poottypes naargelang gebruik:
> Portaalpoot voor de bureaus. Werkbladhoogte H. 735 mm
> 4 in 45° geplaatste poten voor de vergadertafels. Bestaat in 2 hoogtes: Werkbladhoogte H. 735 en H. 1045 mm

VVOOOORR  DDEE  BBUURREEAAUUSS  ::  
Portaalpoot bestaande uit 2 massief houten poten en een metalen dwarsbalk
> Houten poot met halflangwerpige doorsnede 60x48 mm. Mat gevernist naturel beuken
> De poot staat 5° schuin en springt 50 mm in ten opzichte van het blad aan de gebruikerszijde (onderaan)
> Dwarsbalk 40xH70 mm, rechthoekige doorsnede, materiaaldikte 2 mm. Epoxy poedergelakt. Verschillende kleuren naar keuze (zie kleurenkaart)
Dwarsbalk bevestigd aan de houten poten met schroeven en half langwerpige metalen afdekplaat
> Ruimte tussen de dwarsbalk en het blad 15 mm
> A17
> Portaalpoot in de fabriek geassembleerd 
> Vaste individuele en gedeelde poot: Werkbladhoogte H. 735 mm

In gedeelde versie basis / aanbouw, diepte 1420 et 1650 mm : 
> 2 portaalpoten aan de uiteinden
> 1 tussenportaalpoot die 350 mm inspringt voor het bureau D.1420 en 400 mm voor het bureau D. 1650 (onderaan) ten opzichte van het bureaublad  

Bevestiging van de poten:
> Portaalpoten onderling verbonden met 1 of 2 draagbalken 50 x 20 mm, dikte 1,5 mm, voor een stabiel en vormvast geheel (1 draagbalk onder het blad D. 
600/800 mm, 2 draagbalken vanaf D. 1000 mm)
> Bevestiging van de draagbalken met 1 of 2 stalen balkhaken (naargelang de versie), dikte 4 mm, vastgelast op de portaalpoot. Afwerking draagbalk: alugrijs

> Bevestiging van het onderstel aan het blad met 2 of 4 stalen haken, dikte 1,5 mm, vastgelast op de binnenkant bovenaan van de portaalpoot.
> Bevestiging met geschroefde draadbussen voor eenvoudige montage en demontage en hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)

VOOR DE VERGADERTAFELS:
Massief houten poot met metalen plaat voor bevestiging onder het blad
> Houten poot met halflangwerpige doorsnede 60x48 mm. Mat gevernist naturel beuken
> De poot staat 5° schuin en wordt in 45° geplaatst. Springt 50 mm in ten opzichte van de hoek van het blad onderaan voor de tafels  H. 1045 mm en 75 mm 
voor de tafels  H. 735 mm. 
> Metale+B10n plaat 225x150mm , dikte 4 mm met 1 vastgelaste metalen draad in "V"  ø 6mm voor maximale stabiliteit. 
Epoxy poedergelakt. Verschillende kleuren naar keuze (zie kleurenkaart)
> Steldoppen Ø 25 mm van zwart polypropyleen, regelbereik 15 mm
> Poot en plaat in de fabriek geassembleerd
> 2 hoogtes: bureauhoogte H. 735 mm en hoge tafel H. 1045 mm

> Versie hoge tafel H. 1045 mm : voetensteun van metalen buis Ø 25 mm verbonden met het blad door verticale trekkers Ø 25 mm (alles samengehouden met 
een kruis en regelschroef). Trekkers onder het blad bevestigd in metalen draadbus voor maximale stabiliteit van de tafel.
Epoxy poedergelakt. Verschillende kleuren naar keuze (zie kleurenkaart)

Opstellingen met meerdere tafels basis / aanbouw, diepte 1200 mm : 
> 4 poten met plaat aan de uiteinden
> 2 poten met plaat tussenin, springen 320 mm in (onderaan) ten opzichte van de bladrand voor tafels H. 735 mm en 290 mm voor de hoge tafels H. 1045 mm.

Bevestiging van de poten:
> Bevestiging van de poot met plaat in de metalen draadbussen (zwarte schroeven)

Metalen versteviging dikte 1,5 onder het blad (antraciet) vanaf lengte 140 cm om doorbuigen te voorkomen

Verschillende poten naargelang het type aanbouw: 
> Portaalpoot voor de rechthoekige aanbouwbladen, diepte 600 mm 
> Poot met plaat voor de halfronde aanbouwbladen

H.735         H.1045
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OPTIES

STRUCTUREEL OPBERGMEUBEL VOOR BLAD Diepte 1000 mm

Afmetingen laag meubel: B. 1200 x H. 560 x D. 432 mm
Structureel opbergmeibel met 1 schuifdeur, 1 of 2 vakken (naargelang toevoeging van optionele lade) geschikt voor bureau met diepte 1000 mm : 
Toegankelijk aan gebruikerszijde

Ombouw:
> Topblad: Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm
> Bodem en zijwanden:  Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm
> Voorgeboorde kabeldoorgang in het topblad van de ombouw (meubel rechts of links gemonteerd) met vierkante ABS kabeldop, wit of zwart (naargelang 
afwerking) voor kabelgeleiding in het meubel. Kabeluitgang in de rug onder het meubel.
> Gemonteerd op 4 steldoppen van zwart polypropyleen (bereik 15mm)
Inrichting: 2 melamine legborden in de kleur van de ombouw
Houtdraadrichting: zie schema

SScchhuuiiffddeeuurrssyysstteeeemm: 
> 1 melamine schuifdeur, dikte 19 mm (in de kleur van het werkblad)
> Alumium glijrail ingewerkt in de bodem en het topblad
> Metalen profielhandgreep (in de kleur van de dwarsbalk van de portaalpoot). Slot met lichtgrijze vouwsleutel (2 sleutels meegeleverd). Loper op aanvraag in 
geval van verlies van meegeleverde sleutels (ref : 1732018)
> Deur rechts of links te plaatsen (te kiezen bij de montage)

Bevestiging meubel aan het blad:
> Bevestiging met een portaalpoot bestaande uit een gorte en een kleine houten poot met daartussen een metalen dwarsbalk.

Montage:  Ombouw gemonteerd geleverd, uitgezonderd de deur (+ handgreep), rechts of links te monteren
Het meubel kan in lijn of uitspringend ten opzichte van het blad geplaatst worden (/!\ Te beslissen bij de montage)
Rechts of links van het werkblad te plaatsen

Specifiek voor kleur zwart: Topblad van het meubel in decor Fluweelzwart MK. Ombouw en schuifdeur in decor zwart N9.

Hangmappenlade
Afm.: B565 x H350 mm.  Bruikbare afmetingen van de lade: B520 x 265 x D. 340 mm
> In het vak rechts of links van het meubel te plaatsen (te kiezen bij de montage)
> Melamine ladefront, dikte 19 mm (kleur naar keuze, zie kleurenkaart). Metalen ladeframe en melamine bodem, wit of zwart (naargelang afwerking).
> Opening met druk. 
> Lade op geleiders met rolwielen
> Geschikt voor hangmappen FR en UK 

Specifiek voor kleur zwart: Ladefront in decor zwart N9. Ladeframe en bodem kleur zwart.

3



08/02/2023 4

AFMETINGEN

INDIVIDUELE BUREAUS

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

INDIVIDUELE BUREAUS MET 
OPBERGMEUBEL

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

INDIVIDUELE en BENCH BUREAUS

* B. 2000 mm niet leverbaar in versie met uitsparing

BLADEN (kabeldoppen of luik)
met AANBOUW RECHTS of LINKS

(Opbergmeubel in lijn of uitspringend)

1900 (Bladdiepte 1000)

1600-1773 / 1800-1973 / 2000-2173)

1200

RECHTHOEKIG 
(Zonder perforaties, kabeldoppen)

1400/1600

735

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

RECHTHOEKIG 
(Kabeldoppen, luik)

735

RECHTHOEKIG 
(Kabeldoppen, uitsparing, luik)

600 800 1000

1200/1400/1600/1800/2000* 1600/1800/2000
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BENCH BUREAUS 
BASIS / AANBOUW

(Monoblad)

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

BENCH BUREAUS 
BASIS / AANBOUW
(2 individuele bladen)

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

AANBOUW VOOR 
INDIVIDUELE en BENCH 

BUREAUS

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

735

* B. 2000 mm niet leverbaar in versie met uitsparing  

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, luiken)

735

735

RECHTHOEKIG 

1400 / 1600 / 1800 

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, uitsparing, luiken)

600

800/1200

600

1420/1650

HALFROND

735

1420

1420

1200/1400/1600

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000*

1650

1650

1200/1400/1600
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VERGADERTAFELS
(individueel)

Diepte 1200

Breedte 1200

Hoogte vast onderstel

VERGADERTAFELS
(individueel)

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

EXTRA GROTE 
VERGADERTAFELS

Diepte

Breedte

Hoogte vast onderstel

735/1045

735/1045

1200

2400 (2x1200)
3600 (3x1200)

4800 (4x1200)

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, luik)

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, luik)

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, luik)

800

1400/1600/1800/2000

RECHTHOEKIG
(kabeldoppen, luik)

1000

2000

ø 1200

800

800

735/1045

RECHTHOEKIG 
(zonder perforaties)

VIERKANT
(zonder perforaties, kabeldoppen, luik)

ROND
(kabeldop)
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