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Verrijdbare- en vaste ladeblokken
Individuele opbergruimte als onderdeel van het bureau bevordert de efficiency van het werk en de  
orde en netheid op de werkplek.

De laden zijn voorzien van vlakke metalen fronten met zijgreep. Het ladeblok is afsluitbaar door middel  
van een slot met klapsleutel. Hierdoor wordt sleutelbreuk voorkomen.

Voor berging onder het werkblad zijn verrijdbare ladeblokken in twee dieptematen beschikbaar. Het vaste 
ladeblok kan als losstaand element naast een wangpoot worden geplaatst. 

Uitvoering verrijdbaar ladeblok 60 cm diep   
Model KVL60 is uitgevoerd met een stalen top, slot en materiaalbakje en voorzien van een 
kantelbeveiliging.
De stalen laden zijn 50 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 20 kg belastbaar.
De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 35 kilo belastbaar en  
voorzien van hangmappenframe. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

Uitvoering verrijdbaar ladeblok 76 cm diep
Model KVL76 is uitgevoerd met een topblad naar keuze, slot en separate pennenlade en voorzien van een  
kantelbeveiliging.
De stalen laden zijn 70 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar.  
De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram  
belastbaar en voorzien van een hangmappenframe.
Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

Uitvoering vaste ladeblok
Het ladeblok op stelvoeten is qua vormgeving en maatvoering afgestemd op plaatsing strak tegen 
de wang.  Het ladeblok is uitgevoerd met een stalen top, slot en materiaalbakje en voorzien van een  
kantelbeveiliging.
De stalen laden zijn 70 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar.  
De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram  
belastbaar en voorzien van een hangmappenframe.
Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

Bladuitvoering 
De topbladen 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.
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Afmetingen
Ladeblok 59 cm diep, verrijdbaar

Ladeblok 76 cm diep, verrijdbaar

Samenstelling Bijzetladekast 80 cm diep

74

2 x T6 2 x E3 + T64 x E3
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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.



Voortman Kantoormeubelen BV
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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LCA

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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