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TECHNISCHE FICHE

TWINS

SAMENSTELLING

BEVESTIGING AAN HET 
BLAD

RAILS

ACCESSOIRES

STABILISATIEPOTEN

KENMERKEN 

2 types frontale privacy-panelen en scheidingswanden:

Melamine
> Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm, 2 afgeronde hoeken bovenaan. Verlijmde platte stootranden van ABS, dikte 2 mm, afgerond 
(uitgezonderd decor Zwart N9, dikte 1 mm niet afgerond). Stootranden in het decor van het blad (uitgezonderd decor N8 Zeeden : specifieke 
multiplex stootranden)
> Dichtheid van de panelen 620 tot 690 kg/m3 
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.
> Scheidingswanden niet leverbaar in kleur Zwart

Stof
> Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm (dichtheid 600 tot 670 kg/m3), 2 afgeronde hoeken bovenaan. Panelen uit zaagresten of 
afgekeurde panelen
> Overtroffen met stof (zie kleurenkaart stoffen)

De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden, worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel (afstand 
tussen de paneelrand en de klem: 100 mm)

> Metalen klemmen, dikte 6 mm 
> Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)
> Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm
> Worden met spanschroeven op het blad bevestigd

Verschillende modellen naargelang de opstelling:
> Enkele klemmen voor frontale bevestiging op individuele bureaus
> Dubbele klemmen voor frontale bevestiging op individuele tegenover elkaar geplaatste bureaus
> Klemmen voor bevestiging door het monoblad met gedeeld onderstel

In de versie klemmen voor bevestiging door et monoblad met gedeeld onderstel, zijn er 2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel:
Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm)
Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te kunnen 
monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm)

BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR PRIVACY-PANELEN

PRIVACY-PANELEN

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

> Geplooid plaatstaal, dikte 1,5 mm, H. 47,5 mm, in het paneel geschroefd
> Epoxy gelakt, leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart) 
> Geschikt voor accessoires PUEBLO

> Metaal, dikte 1 mm
> poxy gelakt, leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart).

POTEN VOOR WANDEN

De stabilisatiepoten zijn noodzakelijk voor de stabiliteit van de wanden en worden aan weerszijden van de wand bevestigd (de poot 
wordt 70 mm naar binnen op het paneel bevestigd).

> Metalen poten, dikte 5 mm (met antislip vloerplaatjes). Vloerbreedte 326 mm. Afstand van 23mm tussen de vloer en de wand
> Worden aan weerszijden van de wand bevestigd (bevestiging met 4 draadbussen voor optimale stevigheid)
> Epoxygelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)
> Verkocht per set van 2
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Hoogte

Breedte
Dikte

Hoogte

Breedte
Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

* Afmetingen tussen het bureaublad en de bovenkant van het privacy-paneel

Hoogte

Breedte

Dikte

Hoogte

Breedte

Dikte

Hoogte
Breedte

Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

Hoogte
Breedte
Diepte

Toegelaten gewicht (kg)

800

326

GEWICHT (in kg)

DIMENSIONS HORS TOUT  (en mm)

ACCESSOIRES

7

Postbakje Postbakje opbouw Potloodbeker

50 52
335

25

Melamine Stof

BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief poten

1623

AFMETINGEN

PRIVACY-PANELEN

400

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

14
GEWICHT (in kg)

GEWICHT (in kg)

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

47,5

406

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

406

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

SCHEIDINGSWANDEN

Melamine Stof

TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)

1600

800

335
100
84

1,5 1,5

220 220 38

1

560 / 760 / 960 / 1160 / 1360 / 1560

RAILS VOOR PRIVACY-PANELEN

TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)

Melamine Stof

Melamine Stof

BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief klemmen

19 25

19 25

7 7

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

400


