9.

BUREAU-INRICHTING

HOOFDSTUK 9
BUREAU-INRICHTING

Bureau-inrichting
Lades en hangmappenramen TEMO
Hangmappenramen TEMO 50/80

- Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Verstelbaar van binnenmaat 500mm tot 800mm
- Zowel te gebruiken achter deuren als achter fronten
- Uitvoering grijs RAL9006

Hangmappenramen TEMO 80/110

- Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Verstelbaar van binnenmaat 800mm tot 1100mm
- Zowel te gebruiken achter deuren als achter fronten
- Uitvoering grijs RAL9006

Bestelcode

Bestelcode

0360 TER50.80

0360 TER80.110

Frontbevestiger

- Frontbevestiger voor hangmappenraam met front
- Wordt gemonteerd tussen front en hangmappenraam en voorziet in
regelmogelijkheid door excentrische vijs
- Per stuk, 2 te bestellen per hangmappenraam
Bestelcode

0360 RFC2G

Hangmapraam TEMO op maat

Vanaf bestellingen per 50 sets, kunnen wij U een volledig gemonteerd
hangmappenraam OP MAAT aanbieden, met volledig uittrekbare
kogelgeleider en aantrekkelijke accessoires aan ONKLOPBARE
prijzen! Zowel verkrijgbaar in zwart als in RAL9006.
De voormontage levert U een aardige tijdswinst op.
Ook mogelijk met kantelbeveiliging en centrale sluiting!
Vraag onze info brochure en prijslijst en overtuig uzelf.
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9.

Bureau-inrichting
Metafile Blum
- Voor neigingsverstelling voorraadlade, hoogte B met reling
voorzien
- Nominale lengte NL 350–550 mm
- Corpusbreedte KB 300–600 mm
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs
Bestelcode

0122 ZRM.5500

Volledige set, lade NIET inbegrepen!
Maatvoeringen
Inbouwmaten - front
schroefmontage

Hangmappen onder legplank
- Profiel voor hangmappen
- Bevestiging onder tablet
- Lengte 4000mm (per lengte te bestellen)
- Profiel voorzien van groef voor etiketten
- Dikte 1.5mm, uitvoering ALU geanodiseerd

Boormaten - front

Inbouwmaten - rugwand

BUREAU-INRICHTING

Nodige inbouwruimte

Bestelcode

0360 PRO1322 (profiel 4M – ALU geanodiseerd)
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Kabelmanagement
Kabeldoorvoeren METAAL 67mm en 87mm voor boringen 60mm en 80mm

Wit gelakt

Zwart gelakt

Inox look

Chromé glans

ALU RAL 9006

Diameter

Kleur

Hoogte

Bestelcode

60mm

Wit gelakt

21mm

0370 2066.518

60mm

Chromé glans

21mm

0370 2066.536

60mm

Zwart gelakt

21mm

0370 2066.566

60mm

Inox look

21mm

0370 2066.572

60mm

ALU RAL 9006

21mm

0370 2066.588

80mm

Wit gelakt

21mm

0370 2068.518

80mm

Chromé glans

21mm

0370 2068.536

80mm

Zwart gelakt

21mm

0370 2068.566

80mm

Inox look

21mm

0370 2068.572

80mm

ALU RAL 9006

21mm

0370 2068.588

Werking

Beste positie kiezen

Deksel toevoegen

- Metalen kabeldoorvoeren
- Beschikbaar in wit en zwart gelakt, inox look, chromé glans en ALU RAL 9006
- Beschikbaar in diameter 60mm en 80mm
- Voorzien van schroeftop en met kunsthaar afgeschermde kabeldoorvoer
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Draaien om vast te zetten

9.

Kabelmanagement
Computerdop kunststof diameter 60mm en 80mm

Hoog kwalitatieve en zeer prijsgunstige kabeldoorgang voor boorgat 60mm en 80mm.
Standaard verkrijgbaar in grijs, wit en zwart.
Diameter

Kleur

Bestelcode

60mm

Grijs

0380 60 GRIJS

60mm

Zwart

0380 60 ZWART

60mm

Wit

0380 60 WIT

80mm

Grijs

0380 80 GRIJS

80mm

Zwart

0380 80 ZWART

80mm

Wit

0380 80 WIT

60mm: A=70mm, B=18.5mm, H=60mm

80mm: A=88mm, B=18.5mm, H=80mm

- Om kabels onder een werkblad ordelijk op te bergen.
- Verkrijgbaar in zwart en grijs
- Kleine versie (91x65mm)
- Grote versie (135x65mm).
Versie

Bestelcode

Klein zwart

0390 2098.466

Klein grijs

0390 2098.488

Groot zwart

0390 2098.666

Groot grijs

0390 2098.688

BUREAU-INRICHTING

Kabelklem
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Kabelmanagement
Kabeldoorvoeren EXIT 13
- Met inbouwhoogte 15.6mm
- Verkrijgbaar in 6 verschillende afmetingen
- In aluminium geanodiseerd
Bestelcode

0390 V2054.408—80x80mm—alu/alu
0390 V2054.418—160x80mm—alu/alu
0390 V2054.428—240x80mm—alu/alu
0390 V2054.448—960x80mm—alu/alu
0390 V2053.478—100x100mm—alu/alu
0390 V2053.428—240x100mm—alu/alu

Kabeldoorvoeren EXIT GS11 - Nu verkrijgbaar in wit en zwart!
- Inbouwhoogte 13.5mm
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Softclose sluiting
- Op aanvraag ook verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen
Bestelcode

Kleur

Afmetingen

0390 V2118.244

Wit

240x100x13mm

0390 V2118.266

Zwart

240x100x13mm

Kabeldoorvoeren NC
- Met inbouwhoogte 25mm
- Verkrijgbaar in 2 verschillende afmetingen (69x69x25mm en 45x180x25mm)
- In uitvoering grijs of zwart
- Zonder deksel
- 2-zijdige borstelsluiting in het midden.
Afmetingen

Kleur

Bestelcode

69x69mm

Grijs

0390 V2080.188

69x69mm

Zwart

0390 V2080.166

45x180mm

Grijs

0390 V2080.288

45x180mm

Zwart

0390 V2080.266
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Kabelmanagement

9.

EXIT G11 DUO
- Kabeldoorvoer met dubbele ingang
- Ideaal voor vergadertafels, bureaus met dubbel gebruik,
conferentie tafels enz.
- Uitvoering alu geanodiseerd
- Afmeting: 110x320mm, hoogte 25mm
Bestelcode

0390 V2134.301

VERSAFLAP
- Inbouw stopcontact doos die schuin wegloopt om eventuele
waterinsijpeling te vermijden
- Beschikbaar in versie met 3 stopcontacten of 3 stopcontacten
met data aansluiting. (B/Fr)
- Stroomsnoer en data snoer apart te bestellen! (3M lang)
- Afmeting: 270x130x20mm
- Uitvoering: aluminium met grijze borstel

0390 VERSA3 (met 3 stopcontacten B/Fr.)
0390 VERSA3D (met 3 stopcontacten B/Fr. + datakit)
0390 VERSASTR (stroomsnoer 3M)
0390 VERSADAT (data kabel 3M)

BUREAU-INRICHTING

Bestelcode
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Kabelmanagement
FLAP kabelslurf
- Zeer esthetische oplossing voor het ordenen van kabels en
leidingen
- Zowel horizontaal onder het werkblad als vertikaal naar de vloer toe
- Verkrijgbaar in uitvoering zwart, wit en aluminium
- Zeer flexibel systeem met klik montage
- Hoogte set vertikaal (overmeten) met voet inbegrepen 720mm
- Horizontaal lengte 1200mm
- Uitbreidbaar of in korten door wervels aan of af te clipsen

Bestelcode vertikaal (720mm)

0390 2076.105 (aluminium)
0390 2076.116 (zwart)
0390 2076.118 (wit)
Bestelcode horizontaal (1200mm)

0390 2076.205 (aluminium)
0390 2076.266 (zwart)
0390 2076.218 (wit)
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Kabelmanagement

9.

SPIRAAL kabelslurf CAMAR
- Ideale kabelgeleider voor werkplek met in de hoogte verstelbaar werkblad
- Kabelslurf kan uitrekken tot 1300mm
- Standaard verkrijgbaar in zwart.
Bestelcode

U-BOX
- Horizontaal kabelkanaal om te schroeven
onder het werkblad
- Hoogte 90mm
- Metaal zwart gelakt
- Verkrijgbaar in lengte 310mm, 520mm en 1000mm
- Breedte 130mm

BUREAU-INRICHTING

0380 660130ZW

Bestelcode

0390 2098.073 (lengte 310mm)
0390 2098.075 (lengte 520mm)
0390 2098.070 (lengte 1000mm)
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Kabelmanagement
VERSAPAD
Omschrijving

Kleur

Bestelcode

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Aluminium

0390 PAD ALU

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Wit

0390 PAD WI

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Zwart

0390 PAD ZW

Andere configuraties of kleuren mogelijk op bestelling!
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9.

CABLOXX
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Bureau containers op maat
Hoofdstuk 3
sloten
Lade Antaro of
Legra op maat
naar keuze

Dossierlade
Metafile p.9-2

Hoofdstuk 12
Poten en wielen

CABLOXX
Meer designvrijheid voor afsluitbare meubelen
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9.

Bureau containers op maat
Cabloxx voor bureau toepassingen
Sinds de introductie van het CABLOXX sluitsysteem van BLUM kan u perfect een ladeblok volledig op maat
maken, zowel in breedte, diepte als uitvoering, door gebruik te maken van LEGRA of ANTARO lades.
Deze lades kan u via onze lade configurator volledig op maat bestellen. Volgens de opstelling, kan u deze lades uitrusten met CABLOXX sluitsysteem (zie hoofdstuk 3 – Sloten) en via ons cylinder programma kan u deze
ook mee opnemen in een sleutelplan volgens afspraak.
U kan tevens een hoge lade voorzien en uitrusten met een metafile (zie pagina 9-2) om een dossierlade te
creëren.

1d

4

1b
2

1b

3a
3b

1b

2
1c

1a
1b
1c
1d
2
3a
3b
3c
4

Sluitstang
Afstandsstuk
Opvulstuk
Opname voor slot
Vergrendeleenheid
Sluitkast
Frontstuk voor sluitkast
Afdekkap voor sluitkast
Slot

1a

Bestelcode

Omschrijving

0499 1181.000

Slot centrale sluiting CABLOXX (cylinder apart)

CAB.Z80.000SG

Sluitkastset (opbouw lade) lichtgrijs CABLOXX

CAB.Z80.000SW

Sluitkastset (opbouw lade) zijdewit CABLOXX

CAB.Z80.000SZ

Sluitkastset (opbouw lade) zwart CABLOXX

CAB.Z80.000SO

Sluitkastset (opbouw lade) oriongrijs CABLOXX

CAB.Z80.000VL

Vergrendeleenheid CABLOXX LINKS

CAB.Z80.000VR

Vergrendeleenheid CABLOXX RECHTS

CAB.Z80S0560

Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 600mm (set)

CAB.Z80S0760

Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)

CAB.Z80V000A

Synchronisatieset corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX

CAB.Z80V1163W

Synchronisatiestang corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX

BUREAU-INRICHTING

3c

2
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CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Bestelinformatie - flexibel om in te korten
1

Sluitstangset

4

Tot corpushoogte 600mm

CAB Z80S0560

Tot corpushoogte 800mm

CAB Z80S0760

Optionele synchronisatieset *

Aanbevolen voor corpusbreedtes > 600 mm in
combinatie met sluitfunctie

Bestaat uit:

CAB Z80V000A

Bestaat uit:

1a | 1x sluitstang, symmetrisch

2x opname voor synchronisatie

1b | 1x opvulstuk om in te korten

2x hendel voor synchronisatie

1c | 1x afsluitstuk

* Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee
sluitstangensets nodig.

1d | 1x opname voor slot
1x boormal voor afsluitstuk
1x montagehandleiding

Snijmaat sluitstang: Binnenhoogte BH - 2 mm

2

Vergrendeleenheid

5

Rechts

CAB Z80.000VR

Links

CAB Z80.000VL

Optionele synchronisatiestang *

Om in te korten

CAB Z80V1163W

Snijmaten: Binnenbreedte BB - 7 mm

3

* Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee
sluitstangensets nodig.

Sluitkastset

SW-M zijdewit mat

CAB.Z80.000SW

WGR Lichtgrijs

CAB.Z80.000SG

OG-M oriongrijs mat

CAB.Z80.000SO

TS-M terrazwart mat

CAB.Z80.000SZ

6

Slot

Centrale sluiting CABLOXX 0499 1181.000

Bestaat uit:
3a | 1x sluitkast
3b | 1x sluitkast-frontstuk
3c | 1x Afdekkap voor sluitkast

Voor passende cylinder, check hoofdstuk 3 p. 9

9-13

9.

CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Planning

Inbouwruimte sluitstang en synchronisatie

Infreesmaat sluitstang

105
76
53

45

4

Inboormaat sluitstang
37

ø2.5

Minimale fronthoogte

Optionele inboormaat opname voor synchronisatie

81

min. 7

F

32

20

min. FH

ø2.5

Minimale
fronthoogte
[min. FH]

BUREAU-INRICHTING

32

32

min. 37

39

min. 71
46

16

Hoogte
N

M

K

B

C

D

F

TANDEMBOX

111

126

156

183

215

247

-

LEGRABOX

107

132

170

-

221

-

285

Bij voeg [V] van 2mm
Geldig voor BLUMOTION geleiders
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Bureaulades
Rolcontainers TEMO
Nieuw in ons programma zijn de volledig metalen afgewerkte rolcontainers van
TEMO die in verschillende standaard oplossingen bestaan en volledig gemonteerd
aangeleverd worden, voorzien van slot met kantelbeveiliging, volledig uittrekbare
kogelgeleider voor de hangmappenlade, afsluitbare pennenlade, ergonomische
vormgeving van de lade zelf en verkrijgbaar in zwart, wit en RAL9006 aan zeer
aantrekkelijke prijzen!!!
Ook de verschillende accessoires, zoals briefschikkers (zie foto), hangmappenramen, verdeelstrips,enz…… kunnen wij daarbij voorzien.
Bij opstellingen met hangmappenraam wordt tevens steeds een ondersteunend wiel
voor de lade meegeleverd ter ondersteuning van eventueel zwaar beladen lades.

Minimum afname 5 containers per kleur per soort
Levertijd 5-tal weken
Vraag vrijblijvend folder aan:
03/464.00.91 - info@du-pont.be

Pennenlade in container
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9.

Overzicht onderstellen
Model 501-23 - Elektrisch verstelbaar
Een stijlvol en solide onderstel en kenmerkt zich door de volgende
eigenschappen:
- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Geïntegreerd kabelmanagement en flexibele traverse
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 175 kg (excl. blad) in 2-poots opstelling
- Optionele 3e kolom geeft mogelijkheid tot een hoekopstelling
of extra lange (vergader) tafel

Product

Tekening

Bestelcode

Kleur

501-23
501-23
501-23
501-23

7SW2
7SW3
7BW2
7BW3

Zilver
Zilver
Zwart
Zwart

501-23 7S200
501-23 7B200

Zilver
Zwart

501-23 7S400K

Zilver

501-23 7S190-190A
501-23 7B190-190A

Zilver
Zwart

BUREAU-INRICHTING

Levertermijn 1 week!
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Overzicht onderstellen
Model 501-33 - Elektrisch verstelbaar
Een frame uit de nieuwe Square-lijn. Dit frame beschikt over de
volgende kenmerken:
- Strakke, rechthoekige kolommen
- Hoogteverstelling van 68 tot 118 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 80 kg (excl. blad)
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes

Levertermijn 1 week!
Product

Tekening

Bestelcode

Kleur

501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33
501-33

Wit
Wit
Wit
Wit
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

7W112
7W129
7W152
7W172
7S112
7S129
7S152
7S172
7B112
7B129
7B152
7B172

501-33 7W112-152
501-33 7S112-152
501-33 7B112-152

Optioneel: bediening met memory functie
Product

Tekening

Bestelcode

139250
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Wit
Zilver
Zwart

9.

Overzicht onderstellen
Model 501-49 - Elektrisch verstelbaar
Dit elegante onderstel, met een minimalistisch uiterlijk, kenmerkt
zich door de volgende eigenschappen:
- Ronde, dubbel telescopische kolommen
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 - 125 cm (incl. blad)
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes

Product

Tekening

Bestelcode

Kleur

501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49
501-49

Wit
Wit
Wit
Wit
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

7W112
7W129
7W152
7W172
7S112
7S129
7S152
7S172
7B112
7B129
7B152
7B172

501-49 7W112-152
501-49 7S112-152
501-49 7B112-152

Wit
Zilver
Zwart

BUREAU-INRICHTING

Levertermijn 1 week!

Optie: bediening met memory functie
Product

Tekening

Bestelcode

139250
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Overzicht bureau onderdelen
PHARO
De Pharo is onze standaard, budgetvriendelijke monitorarm. Omdat de arm zowel een enkele
als een dubbele uitvoering heeft is hij breed toepasbaar. De arm is in hoogte, breedte, diepte en
hoek verstelbaar.
•

verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

•

geschikt voor 13 - 27” monitoren

•

maximaal draaggewicht is 8kg per arm

•

vesa 75x75 en 100x100

•

geleverd met bladklem én bladdoorvoer

Levertermijn 1 week!

Omschrijving

Bevestiging

Kleur

Belastbaar

Bestelcode

Pharo enkel
Pharo enkel
Pharo enkel

bladklem/bladdoorvoer
bladklem/bladdoorvoer
bladklem/bladdoorvoer

zilver
wit
zwart

tot 8kg
tot 8kg
tot 8kg

T70072
T70073
T70074

Pharo dubbel
Pharo dubbel
Pharo dubbel

bladklem/bladdoorvoer
bladklem/bladdoorvoer
bladklem/bladdoorvoer

zilver
wit
zwart

tot 2x8kg
tot 2x8kg
tot 2x8kg

T70172
T70173
T70174

BOW
•

verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

•

maximaal draaggewicht 30kg

•

hoogte verstelbaar 300-560mm

•

breedte verstelbaar 0-210mm

Bow cpu-houder
Bow cpu-houder
Bow cpu-houder
Universele afstandhouder

zwart
wit
zilver
zwart

T413031
T413032
T413033
TUNIAF

•

snelle eenvoudige montage
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Levertermijn 1 week!

9.

Overzicht bureau onderdelen
BOW HORIZONTAAL
•

verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

Omschrijving

•

medium: 0-106mm / 182-318mm

•

large: 95-175mm / 257-500mm

Bow
Bow
Bow
Bow
Bow
Bow

Levertermijn 1 week!

horizontaal,
horizontaal,
horizontaal,
horizontaal,
horizontaal,
horizontaal,

medium
medium
medium
large
large
large

Kleur

Bestelcode

zwart
wit
zilver
zwart
wit
zilver

T413041
T413042
T413043
T413051
T413052
T413053

•

verkrijgbaar in het zwart, zilver en wit

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

•

maximaal draaggewicht 30kg

•

hoogte verstelbaar 310-555mm

•

breedte verstelbaar 70-230mm

Twin cpu-houder
Twin cpu-houder
Twin cpu-houder

zwart
wit
zilver

T412021
T412022
T412028

Levertermijn 1 week!

BUREAU-INRICHTING

TWIN

9-20

Overzicht bureau onderdelen
TMC
De TCM thin cliënt houder kan direct onder het bureau worden
bevestigd.

•

maximaal draaggewicht 12kg

•

hoogte verstelbaar 38-67mm

•

breedte 274mm

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

•

diepte 255mm

TCM thin cliënt houder

zwart

CTCM/001/B

Levertermijn 1 week!

•

ook tussen het beeldscherm en de
monitorarm te plaatsen

INDESQ AMPÈRE
•

standaard leverbaar in zwart, wit/zilver of RVS,
andere ral-kleuren op aanvraag mogelijk

•

geschikt voor een tafelbladdikte tot 37,5mm

•

standaard met vaste gst18 koppelkabel

De Indesq Ampère klemt u op de rand van uw bureaublad, waardoor de aansluitingen altijd snel en eenvoudig toegankelijk zijn. Door
het simpele, maar stevige design past de Indesq Ampère bij iedere
bureaulijn. De Indesq Ampère wordt standaard geleverd met 80cm
GST18 kabel.

Configuratie op aanvraag - levertermijn 2-3 weken!

! Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb, usb-c,
dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op
maat.
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Overzicht bureau onderdelen

9.

INDESQ JOULE
•

zwart, wit of rvs

•

tafelbladdikte tot maximaal 30mm

•

standaard met vaste gst18 koppelkabel

•

maximaal 6 posities

De Indesq Joule is een handige, stalen inbouwunit voor in
het bureaublad. De opendraaiende klep zorgt voor een snelle
en eenvoudige toegang tot de aansluitingen. Door de borstel
kunnen de stekkers er in gesloten toestand in blijven zitten en
wordt voorkomen dat er stof en vuil in de unit komt. De Indesq
Joule wordt standaard geleverd met 80cm GST18 kabel.

Configuratie op aanvraag - levertermijn 2-3 weken!

NETBOX LINE
alu-kleur, kema, tüv en ce gekeurd

•

vast gemonteerde kabel naar keuze

•

maximaal 10 posities

Met de Netbox Line inbouwunit blijven alle aansluitingen direct
bereikbaar. Het kleine randje biedt bescherming tegen vloeistoffen, die daardoor niet direct de unit kunnen binnendringen.
De Netbox Line kan uitstekend worden gebruikt in situaties
waarbij deze van meerdere kanten moet worden benaderd,
zoals in vergadertafels.

Configuratie op aanvraag - levertermijn 2-3 weken!

BUREAU-INRICHTING

•

! Voor al onze electrificatieunits geldt dat iedere samenstelling en iedere aansluiting mogelijk is. Stroom, data, usb,
usb-c, dvi, vga, hdmi, usb charger, audio... Laat ons weten hoeveel aansluitingen van ieder soort u wenst en wij berekenen uw unit op maat.
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Configuratie op aanvraag
levertermijn 2-3 weken!
INDESQ HERTZ / INDESQ HERTZ +
•

zwart, wit of rvs

•

tafelbladdikte tot maximaal 37,5mm

•

standaard met 80cm gst18 kabel

•

maximaal 4 posities

Indesq Hertz is een unit die in het bureaublad geplaatst wordt.
De aansluitingen zijn altijd meteen bereikbaar op uw bureau.
Door het kleine randje komt er niet direct vloeistof in de unit.
Naast de Indesq Hertz is er ook een Indesq Hertz+ met een
aflsuitklep die 180º kan draaien en dus vlak op de vergadertafel
komt.

Overzicht bureau onderdelen
SIMPLE
Een van de meest verkochte scheidingswanden van dit moment is de Simple.
Door zijn moderne uitstraling met afgeronde hoeken en een gekleurde rand is de
Simple razend populair. Het is zelfs mogelijk om de voor- en achterkant van beide
wanden een andere kleur te geven voor een nóg speelser effect.
•

26mm dik

•

fly-by en desk-up mogelijk

•

akoestische uitvoering mogelijk

•

stoffering naar keuze

Op aanvraag!

STITCH
Stitch wanden hebben in de wand een gestikt patroon. Dit kunnen ruiten
zijn, of strepen, of een logo... alles is mogelijk!
Door deze uitgebreide mogelijkheden kunt u een wandje volledig
personaliseren op basis van uw wensen en de rest van uw interieur.
•

32mm dik

•

met bladklemmen aan het blad te bevestigen

•

ook verkrijgbaar als vrijstaande wand met voeten

•

akoestische uitvoering mogelijk

•

alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op aanvraag

Op aanvraag!
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Overzicht bureau onderdelen

9.

SLIDE-ON
Een afscheiding voor bureaus die snel en eenvoudig te (her)
plaatsen is, dat is onze Slide-On wand. U bevestigt de Slide-On
zonder aan uw bureau te schroeven of in het blad te boren en
blijft daardoor altijd flexibel over de plaatsing.
De Slide-On wand wordt op bestelling gemaakt, zodat hij altijd op
de dikte van uw bureaublad is afgesteld.
•

alle afmetingen mogelijk

•

afgeronde hoeken

•

tijdelijke of permanente afscheiding

•

alle camira stoffen verkrijgbaar, andere stoffen op
aanvraag

Op aanvraag!
NOMAD

U hoeft geen klemmen of bladdoorvoeren te gebruiken, de
Nomad wordt los op het bureau geplaatst. Door de verzwaarde
voet staat de wand toch stevig.
•

zonder klemmen of boren toch een scheiding
creeëren

•

basis in wit, zwart of zilver

•

keuze uit diverse camira-stoffen

•

400x770, 400x570, 350x770 en 350x570mm

•

andere afmetingen op aanvraag

Op aanvraag!
CLIP
De Clip is een eenvoudige, doelmatige oplossing om snel
meerdere afgescheiden werkplekken te maken.
•

de beugel is geschikt voor bladen tot 36mm

•

leverbaar met diverse stofferingen

•

afmeting 700x450mm

•

zonder klemmen of boren toch een scheiding
creeëren

BUREAU-INRICHTING

Nomad is een mooie en functionele designwand die op het
bureau geplaatst wordt.

Op aanvraag!
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Overzicht bureau onderdelen
PENNENLADE "SWING"
Met de Swing pennenlade heeft u een perfecte oplossing wanneer
slechts een geringe ruimte beschikbaar is.
•

slagvast kunststof

•

leverbaar in lichtgrijs en zwart

•

afm. 298x147x47mm (bxdxh)

•

incl. montage-materiaal (3 schroeven)

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

Pennenlade “Swing”
Pennenlade “Swing”

lichtgrijs
zwart

5891071000
5891070000

Levertermijn 1 week!
PENNENLADE "STORE"

Kiest u ook voor een opgeruimd bureau? Dan biedt de
“Store” zeker een mooie oplossing.

Levertermijn 1 week!
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•

slagvast kunststof

•

draait 360 graden

•

leverbaar in wit, zilver en zwart

•

afm. 342x207x32mm (bxdxh)

•

incl. montagemateriaal (1 schroef)

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

Pennenlade “Store”
Pennenlade “Store”
Pennenlade “Store”

wit
zwart
zilver

KON435-4497
KON435-4489
KON435-4490

Overzicht bureau onderdelen

9.

FLEXSTORE
Flexstore is een uniek, universeel systeem wat in iedere kast kan worden toegepast.

Hoe bestelt u uw Flexstore kastinrichting:

1

Kies voor open of gesloten

U kunt per legbord kiezen uit open of gesloten laden.

2

Kies de gewenste hoogte

De hoogte van de units staat altijd vast (32cm). Daarbinnen kunt u kiezen uit 3,5cm of 7,5cm hoge laden. Bij die
keuze geldt dat u of het dubbele aantal laden krijgt met een beperkte opbergcapaciteit per lade of minder laden
met een grotere capaciteit per lade.

3

Beschikbare ruimte meten

BUREAU-INRICHTING

Het Flexstore systeem bestaat uit verschillende vakken en laden welke in elke gewenste combinatie geplaatst kunnen
worden. Het maakt niet uit hoe laag, hoog, breed of smal de kast is, Flexstore past altijd. Door middel van opvulstrips
van 100mm, welke om de 5mm op maat gesneden kunnen worden, kan eenvoudig de overgebleven ruimte aan de
zijkant opgevuld worden. Ook de inrichting is flexibel toe te passen: open of dichte laden, grote of kleine laden.

Meet de vrije ruimte tussen de wanden van de kast.

4

Kies de juiste maat

U kiest dat artikel waarvan de minimale breedte die daarbij wordt vermeld, het minst neerwaarts afwijkt van de
ruimte tussen de wanden. Daarbij dient de maximale breedte die bij het artikel wordt aangegeven, groter te zijn
dan de vrije ruimte in de kast.

! TIP: Bij de bepaling van het maximale aantal legborden met laden boven elkaar in een kast, deelt u de vrije hoogte
door de hoogte van de lade-unit (32cm) plus de dikte van het legbord.

Op aanvraag!
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Overzicht bureau onderdelen
FLEXSTORE 23CM Open laden
Complete set met 2 rijen
Omschrijving

Bestelcode

8 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B31

16 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B32

Complete set met 3 rijen
Omschrijving

Bestelcode

12 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C31

24 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C32

Complete set met 4 rijen
Omschrijving

Bestelcode

16 open laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D31

32 open laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D32

FLEXSTORE 23CM Gesloten laden
Complete set met 2 rijen
Omschrijving

Bestelcode

8 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B33

16 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 478-678mm

T64B34

Complete set met 3 rijen
Omschrijving

Bestelcode

12 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C33

24 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 710-910mm

T64C34

Complete set met 4 rijen
Omschrijving

Bestelcode

16 gesloten laden 230mm breed (75mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D33

32 gesloten laden 230mm breed (35mm hoog)
geschikt voor een kast tussen 942-1142mm

T64D34

FLEXSTORE 23CM Losse onderdelen
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Omschrijving

Bestelcode

Omschrijving

Bestelcode

open lade 230x75mm
front 230x75mm
open lade 230x35mm
front 230x35mm
losse zijwand
opvulstrip 0-100mm

T6F023074
T6F123074
T6F023035
T6F123035
T6F000000
T6F010000

Klembeugels
Ruiter voor open lade
Papierstrook voor open lade
Ruiter voor gesloten lade
Papierstrook voor gesloten lade

T5990300
T5F0260R
T5F0260P
T5F1260R
T5F1260P

Op aanvraag!

9.

IT AIR
IT AIR is een natuurlijke luchtververser die ook in afgesloten en
geklimatiseerde ruimtes lucht kan verversen.
Effficiënte sturing via APP voor optimale monitoring. (Download de APP)
Deze groene technologie maakt gebruik van planten, ingebouwd in
meubels of tafels, om vervuilde lucht te filteren. De ingebouwde mechanische
ventilatie zorgt voor een constante uitlaat van gezuiverde lucht.

Omschrijving

Bestelcode

IT AIR (plant niet inbegrepen)

AIPLW000

BUREAU-INRICHTING

Overzicht planten:
1. Sansevieria Trifasciata | 2. Spathiphyllum “Mauna Loa” | 3. Anthurium Andraeanum
4. Aglaonema Modestum | 5. Nephrolepis exaltata | 6. Nephrolepis obliterata | 7. Aloe Vera
8. Ficus benjamina | 9. Dracaena Marginata | 10. Epipremnum aureum | 11. Liriope spicata
12. Hedera helix | 13. Dracaena fragrans “Massangeana” | 14. Gerbera Jamesonii | 15. Rhapis excelsa
16. Chlorophytum comosum | 17. Phoenix robelenii | 18. Chamaedorea seifrizii | 19. Philodendrum Cordatum
20. Dieffenbachia | 21. Ficus elastica
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IT ACCESS A
Inbouwarmatuur voorzien van 1 stopcontact en 2x USB 5V laders voor snel
en comfortabel opladen van smartphone of tablet.

Omschrijving

Bestelcode

IT ACCESS A WIT

COD. ACLIW000 WHITE

IT ACCESS A ZWART

COD. ACLIB000 BLACK
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9.

QINSIDE
Onzichtbaar laadpunt voor smartphone uitgerust
met Qi-ontvanger of Qi-hoes voor smartphone.

Handige sticker meegeleverd om aan te duiden waar
laadpunt zich bevindt.

Omschrijving

Bestelcode

QINSIDE

COD. CHQI005W

BUREAU-INRICHTING

Draadloos laden, het nieuwe tijdperk!
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