
Kantoormeubelpro-
gramma Up and Down
Erg flexibel met vaste of elektrisch in hoogte verst-
elbare bureaus die willekeurig met elkaar kunnen 
worden gecombineerd of gekoppeld. Alle oppervlak-
ken zijn aan beide zijden met melaminehars gecoat, 
onderhoudsvriendelijk, slijtvast en sigarettengloed-
bestendig, schitter- en reflectievrij.

Bureaus
•  25 mm dik bureaublad, met stootvaste gelijmde 

kunststofrand
•  C-voetonderstel van aluminium, met poedercoating 

in blank aluminiumkleurig RAL 9006, zonder of met 
elektrische hoogteverstelling, uitvoering met vaste 
hoogte met niveaustelschroeven

•  elektrisch in hoogte verstelbare uitvoering en uitvoering 
met vaste hoogte willekeurig aan elkaar koppelbaar, 
bij het koppelen is er een veiligheidsspeling van 30 mm

Verrijdbare en staande ladeblokken
•  laden en hangmappenframe op kogelgelagerde 

telescoopgeleidingen, 75% uittrekbaar
•  alle uitvoeringen met materiaallade
•  met soft-close-functie
•  centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels, 

met uittrekstop

Stellingen en kasten
•  houten of glazen openslaande deuren met zilverkleurig frame
•  schuifdeuren met cilinderslot incl. 2 sleutels
•  legborden per 32 mm in hoogte verstelbaar
•  verstelbare sokkelpoten ter compensatie van vloero-

neffenheden

Levering
•  franco huis
•  bureaus, stellingen en kasten gedemonteerd gele-

verd, eenvoudig zelf te monteren, verrijdbare en 
staande ladeblokken verlijmd, grepen en wielen 
voor eigen montage

•  franco levering op locatie met of zonder montage 
op aanvraag

Bureaus, vaste hoogte 72 cm

Werkblad en hoekbureau in vrije vorm, vaste hoogte 72 cm

Koppel- en aanbouwelementen, steunvoet aluzilver, vaste hoogte 72 cm

Elektrisch in hoogte verstelbaar

3
JAAR
GARANTIE

grijs esdoorn beuken

Keuze uit 3 decors

CAD-planning
op aanvraag!

Bureaubladen kunnen zo nodig aan 
elkaar worden gekoppeld

    
Brdte x dpte cm 80 x 80 120 x 80 160 x 80 180 x 80
grijs 529279 529282 529285 529288
beuken 529280 529283 529565 529289
esdoorn 529281 529284 529287 529290

--- --- --- ---

    
links / rechts te gebruiken

Brdte x dpte cm 180 x 100/80 cm 200 x 120 cm 210 x 113 cm 200 x 100 cm
grijs 529291 529294 529566 529300
beuken 529292 529295 529298 529301
esdoorn 529293 529296 529299 529302

--- --- --- ---

    
Brdte x dpte cm 90°/80 x 80 120 x 120 60 x 80 80 x 100
grijs 529303 529309 529312 529315
beuken 529304 529310 529313 529316
esdoorn 529305 529567 529314 529317

--- --- --- ---

Direct meebestellen
CPU-houders 529357 ---
Kabelbak voor tafelbreedte 80 cm 529358 ---
Kabelbak voor tafelbreedte 120 cm 529947 ---
Kabelbak voor tafelbreedte 160 cm 529948 ---
Kabelbak voor tafelbreedte 180 cm 529949 ---
Kabelspiraal 529359 ---
Zijpanelen, set, in decoratiekleur (graag vermelden) 529360 ---


