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3Hi Tee - Zit-Sta Triple werkplek

Samenstelling

Verticale bekabeling

Centrale kolom voor bekabeling
•    Opvoer en splitten van 

bekabeling vanuit de vloer
•    Aansluiten van voedingskabels 

op stekkerblokken

Kunststof kabelslurf
•   Zwart kunststof
•    Geschikt voor maximaal  

4 kabels
•    Constructie met schakels  

voorkomt vervorming  
van kabels

Metalen kabelboom
•   Metaal
•   Geschikt voor 6 kabels
•    Kabelscheiding door  

kunststof profielen
•    Solide constructie voorkomt  

vervorming van kabels

Accessoires
Bureauschermen 
Akoestische metalen- en gestoffeerde bureauschermen maken door de montage op de langsbalk een stabiel  
onderdeel uit van de gehele Triple opstelling.

Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0
Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en heeft dezelfde hoogtelijn als de akoestische  
schuifdeurkast Sound and Vision 2.0 series. Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een  
‘capsule’ vormig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyesterwol verwerkt dat  
wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandvertragend vliesdoek. Alle metaaldelen worden voorzien van  
een poedercoating.

Gestoffeerde akoestisch bureauscherm
Volledig gestoffeerd akoestisch bureauscherm bestaat uit een constructief frame voorzien van een  
akoestische vulling en is afgewerkt met stoffering. Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm. 
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de stoffering kan er gekozen worden uit  
de standaard stofgroepen Jazz en Facet.

Horizontale bekabeling

Kabelaorta;
Volume kabelgoot voorzien van afneembare 
deksels, montage aan het onderstel

Kabelgoot;
•    Tweezijdig kantelbaar
•    Ophangbeugels gemonteerd onder het werkblad.
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4TABS - Tafels

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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