
Artikelnummer: 291180

Kurzbeschreibung: Hoektafel MODENA FLEX 90-°, hoek links, 4 ronde 
poten, b 2000 mm, wit

Langbeschreibung: Hoektafel MODENA FLEX 90-°, hoek rechts/links, 4 
ronde buispoten, b 2000 mm: De hoektafel MODENA FLEX heeft een hoek 
van 90-° aan de linker of de rechter zijde. Het 2000 mm brede tafelblad van 
de hoektafel MODENA FLEX 90-° rust op een stevig onderstel met 4 ronde 
buispoten.De hoektafel MODENA FLEX 90-° is een ware blikvanger dankzij 
zijn moderne look. Zo lijkt het tafelblad boven het onderstel te zweven. Dit 
neemt echter niet weg dat de tafel uiterst stabiel en stevig is.Dankzij het grote 
tafelblad, breedte 2000 mm en diepte 800 tot 1200 mm, met een hoek van 90-
° beschikt u over extra veel werkruimte. Het is van 25 mm dik fijn spaanplaat gemaakt, afgewerkt met 
praktische kabelopeningen en wordt rondom beschermd door een 2 mm dikke kunststof rand. U heeft 
telkens de keuze uit een uitvoering met hoek links of rechts en verschillende, aantrekkelijke 
decors.Combineer de hoektafel MODENA FLEX 90-° met ladeblokken bijzetkastjes uit het gelijknamige 
meubelprogramma voor meer opbergruimte. Ze sluiten perfect bij uw bureautafel aan.Het onderstel met 4 
ronde buispoten + 1 extra steunpoot ter hoogte van de hoek, is gemaakt van hoogwaardig staal en 
gepoedercoat in wit-alu. De zijdelen zijn standaard n-vormig. Wilt u meerdere bureau's met elkaar verbinden 
zonder storende poten die uw beenvrijheid beknotten Geen probleem! U kunt bij Schaefer Shop optioneel 
zijdelen bestellen met een teruggezette poot. Die kunnen a'©a'©n- of tweezijdig gemonteerd worden.De 
poten kunnen bovendien ook in hoogte versteld worden van 720 tot 820 mm. Daarmee past u de tafel 
flexibel aan uw eigen lichaamsgrootte of aan eventuele vloeroneffenheden aan.Met het uitgebreide 
assortiment toebehoren van Schaefer Shop, past u de hoektafel MODENA FLEX 90-° helemaal naar wens 
aan. Kies uit kabelkanalen, zichtschermen voor de kniea'«n, CPU-houders en printerhouders.[ul]<li> 
Bureautafel met 90-° hoek</li><li> Onderstel met 4 ronde buispoten + extra steunpoot, van hoogwaardig 
staal, gepoedercoat in wit-alu (RAL 9006), met hoogteverstelschroeven van 720 - 820 mm</li><li> Zijdelen 
van het onderstel n-vormig, zijdelen met teruggezette poot voor a'©a'©n- of tweezijdige montage optioneel 
bestelbaar</li><li> Tafelblad van E1 fijnspaanplaat, 25 mm, gemelamineerd, 2 mm kunststof rand, met 2 
kabelopeningen, zwevende look</li><li> Met hoek rechts of links</li><li> Schaefer-decorsysteem</li><li> 
Made in Germany</li><li> Toebehoren in optie: kabelkanalen, zichtschermen voor de kniea'«n, CPU- 
houders en printerhouders </li><li> Afm.: b 2000 mm x d 800/1200 mm</li>[ul]
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