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Ergonomie
De bureautafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid
•  NEN-EN 527-1,2 en 3 
•  NPR 1813

Bladuitvoering
De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht zie productblad 
bladdecoren. 

Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. 
Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.

Samenstelling

Bespreektafel
Het meubelprogramma Hi Tee biedt flexibiliteit als standaard voor elke werkplek. Het meubel 
is door een strakke en ingetogen detaillering moeiteloos in te passen in de architectuur van de 
kantooromgeving. Vanuit deze basis is voor elke functie binnen de organisatie een passende werkplek 
in te richten. 

Kenmerken
•  Modulair ontwerp.
•  Stabiele constructie.
•  Vier-poot.

Techniek
•  Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse met twee gelaste jukpoten (pootkolom 70x40 mm) 
•  De vorm van de traverse garandeert een optimale beenvrijheid, afscherming van de verstelmechanieken 

en een solide constructie van het onderstel. 
•  Tafels met een lengte vanaf 320 cm worden uitgevoerd met twee bladsegmenten en ondersteund door  

6 poten. 
• Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

Hoogte van het werkblad
•  De bespreektafels worden uitgevoerd met poten met vaste hoogte van 74 cm.
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Voortman maakt deel uit van een circulaire economie. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken. Met klanten, met leveranciers, feitelijk met alle stakeholders. 
In samenwerking met onze dealers en leveranciers bereiken wij een groot aantal bedrijven en instanties. Vraag en aanbod worden gekoppeld met het 
oogmerk circulaire doelstellingen te realiseren. 
 
Voortman is producent van duurzaam meubilair. Hierbij zijn drie onderwerpen van belang: duurzaamheid van het productontwerp, optimaal gebruik van het 
meubilair tijdens de gebruiksfase en waardebehoud van dit meubilair voor de klant.  
  
Als fabrikant biedt Voortman in samenwerking met haar dealers aanvullende diensten: service en onderhoud,  herstel en actualisatie tijdens de gebruiksfase, het veilig 
en duurzaam leegruimen van de bestaande inventaris en retourname van het afgedankte meubilair. Want elk meubel verdient een volgend leven, via hergebruik of 
recycling. Bij hergebruik worden meubelen, of delen daarvan, opnieuw gebruikt. Als hergebruik om praktische redenen of vanuit het oogpunt van kosten geen optie is, 
worden de meubelen in grondstoffen gescheiden en gerecycled. 
 
In dit schema is de Lifecycle analysis (LCA) schematisch weergegeven. Van grondstoffen tot eindproducten vice versa, een kringloop, de cirkel is rond.
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Edisonweg 3 
1446 TM Purmerend 
T + 31 (0)88 004 87 00
verkoop@voortmanmeubel.nl

VOORTMANMEUBEL.NL

Kwaliteit en duurzaamheid
Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens 
de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 
2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons 
duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.
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