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CREWCALDO C
Systeembeschrijving

Het programma CALDO is een geschroefd vrijdragend en modulair dwarsbalksysteem in C - poot ontwerp. Het systeem 
bestaat uit twee zijgedeeltes, die door een doorlopende, van perforatie voorziene dwarsbalk met elkaar verbonden zijn. Op 
de daarop gemonteerde bladdragers worden de bureaubladen bevestigd. De horizontale elektrifi catie wordt in een ruim 
gedimensioneerde, neerklapbare kabelgoot gebracht of als alternatief met kunststofklemmen, die met cliptechniek op de 
dwarsbalk gemonteerd worden. Voor de verticale elektrifi catie worden fl exibele kabelkettingen of kabelkappen gebruikt. Door 
de modulaire opbouw van het systeem kunnen de bureaus eenvoudig van verbonden in afzonderlijke bureaus omgebouwd 
worden en omgekeerd.  Vier variaties van zijgedeeltes zijn beschikbaar.

Vaste bureauhoogte (7)
 – 720 mm
 – afstelschroeven, instelbaar +10 mm
 – montage van kabelkettingen en kabelgoten achteraf mogelijk

Hoogte instelbaar (E)
 – 680 - 820 mm traploos
 – afstelschroeven, instelbaar +10 mm
 – montage van kabelkettingen en kabelgoten achteraf mogelijk

Hoogte instelbaar (N)
 – 620 - 820 mm traploos
 – afstelschroeven, instelbaar +10 mm
 – montage van kabelkettingen en kabelgoten achteraf mogelijk

Hoogte verstelbaar d.m.v. slinger (V)
 – 620 - 820 mm traploos
 – afstelschroeven, instelbaar +10 mm
 – montage van kabelkettingen en kabelgoten achteraf mogelijk

De hoogte van het bureau wordt d.m.v. een inbussschroef in het zijgedeelte, die losgemaakt kan worden, ingesteld. De hoogte 
wordt aan alle zijgedeeltes ingesteld. De ondersteuning door een veer zorgt voor de optimale handhaving.

De bureaubladen worden conform DIN EN 14322 vervaardigd van 25 mm sterke kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen met de 
emissieklasse E1. Het oppervlak met een coating van melaminehars is gestructureerd.  Als omlopende veiligheidsrand wordt 
een 3 mm laser PP-kantenband met aangefreesde 3 mm radius gebruikt.

Breedtes – 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000 en 800 mm
Dieptes – 1000, 800 en 600 mm

Breedtes – 2200, 2000, 1800 en 1600 mm
Dieptes – 1400, 1200, 1000 en 800 mm

– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen achteraf mogelijk

– hoekelementen    45°, 60°, 90°
– 5-hoeks koppelelementen   36°, 45°, 60°, 90°
– trapezium- en dubbel trapeziumelementen 90°
– boogelementen    45°, 90°

– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen achteraf mogelijk

– 5-hoeks koppelelementen   60°, 90°
– trapezium- en dubbele trapeziumelementen 90°, 135°
– boogelementen    45°, 90°

Constructie

Uitvoeringsvarianten

Bureaubladen

Afmeting van de bureau-
bladen

COM bladafmetingen

Koppelelementen 
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– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen achteraf mogelijk

– druppelelementen   1100, 1200 mm
– cirkel- en boogelementen  135°, 270°

– zichtschotten voor bureaus, koppel- en eindelementen
– CPU houder, uitbreidingselementen voor printers en statafels, balie, pc-scherm 

– PC roltafel
– PC zit-statafel
– lessenaar
– mediawagen
– zit- en statafels
– tafels op wielen

Breedtes     1400, 1600 en 1800 mm
– totale hoogte traploos in te stellen met veerondersteuning van 1128 - 1268 mm
– hoogte van het bureau traploos in te stellen van 730 - 870 mm
– schuifbladfunctie
– afstelschroeven, instelbaar +10 mm
– van één kant bedienbaar, 660 mm diep, met tussenwand aan één kant voorzien 
   van 2 organisatierails
– weerszijdig bedienbaar, 1000 mm diep, met tussenwand voor het gebruik aan
   twee kanten, 2 organisatierails
– ordnerzuil, hoogte instelbaar in stappen van 20 mm
– ordneropzetelement aan één kant bedienbaar, hoogte instelbaar in stappen van
   20 mm
– ordneropzetelement weerszijdig bedienbaar, hoogte instelbaar in stappen van 20 mm

Aanbouwelementen

Bladvormen

Aanbouwmogelijkheden

Mobiele bijzetelementen

Organisatiewand
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