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SINAC

Het meubelsysteem SINAC combineert een een representatief uiterlijk met hoogwaardige materialen.
De spaanplaten worden door een volledig omlopende PP-kantenband, door middel van de nieuwste lasertechniek, voegenloos 
met de toplaag versmolten. Door deze zeer effi ciënte laserverbinding krijgen de bladen tevens een optische meerwaarde

SINAC is met zijn verschroefde 4-poots-programma modulair in zijn ontwerp. Het bestaat uit een rondlopend zichtbaar frame 
met een grootte van 30 x 30 mm. De poten worden door middel van hoekverbinders onzichtbaar met het frame verschroefd. 
Het tafelblad is met afstandshouders aan het frame of aan het schuifbladbeslag verbonden. De voegmaat tussen bladen en 
onderstel bedraagt 5 mm. Bij bureaucombinaties zijn de aan de binnenzijde aanwezige poten teruggeplaatst en waarborgen 
de nodige beenvrijheid. Koppelelementen worden op dezelfde hoogte als de bureauelementen afgesteld. Dankzij het modu-
laire ontwerp van het systeem is een eenvoudige ombouw van hoekcombinaties naar enkele bureau’s of omgekeerd mogelijk. 
Het gebruik van een schuifblad is optioneel. De horizontale elektricifi catie is mogelijk dankzij een royale, aan beide zijden 
opklapbare kabelgoot, die kan worden geopend of gesloten met een klemmechaniek. Flexibele kabelslangen en kabelkappen 
dienen voor een verticale elektriciteitsvoorziening

HI door uitdraaibare steldoppen   HI door buis in buis telescoopvestelling

hoogte instelbaar  (E)    hoogte instelbaar (R)
– 680 - 760 mm, door traploze uitdraaibare steldoppen – 650 - 850 mm, door traploze telescoopinstelling
– poten hebben een ø = 50 mm   – buitenste buis ø 50 mm / binnen buis ø 45 mm
– omlopend frame 30 x 30 mm    – omlopend frame 30 x 30 mm

In hoogte instelbaar (Q)    In hoogte verstelbaar  (H)
– 680 – 760 mm door middel van uitdraaibare steldoppen – 650 – 850 mm door middel van traploze  telescoopinstelling 
– poten vierkant = 50 x 50 mm    – buitenste buis 50 x 50 / binnenste buis 45 x 45 mm
– omlopend frame 30 x 30 mm    – omlopend frame 30 x 30 mm

Algemeen

Constructie

Uitvoeringsvarianten

ronde poot

vierkante poot
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Horizontale kabelgoot

CPU houder 
met afschermplaat

Koppelelement

Bladdragers voor schuifblad
Voorzetbalie

Verticale kabelgoot
Omlopend profiel

Zichtschotten

Aanbouwelement 

Verkettungssäule
Stelvoet
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SINAC

Bureaubladen zijn in verschillende materiaaluitvoeringen verkrijgbaar:

- 25 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 3 mm laser PP – kantenband – omlopende radius R3
- 19 mm dikke MDF – plaat, melamine oppervlakte, 2 mm laser PP – kantenband – omlopende radius R2
- 12 mm dikke volkernplaat (HPL), zwarte kernkleur, melamine oppervlakte, omlopende radius R3
- 25 mm dikke fi neerplaat, 3 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R3
- 19 mm dikke fi neerplaat, 2 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R2

Alle plaatmaterialen met een melamine coating laag voldoen aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

Breedtes: 2000 mm tot 800 mm
Dieptes:   1000 mm tot 600 mm

Breedtes: 2000 mm tot 1600 mm
Dieptes:   1400 mm tot 800 mm

Voor bureaus met teruggeplaatste poot
- hoogte-instelbaar op bureauhoogte
- het achteraf monteren van kabelkettingen en kabelgoten is mogelijk

- hoekelementen 45º, 60º en 90º
- trapezium- en dubbele trapezium bladen 90 º

Voor bureaus met teruggeplaatste poot
- vaste bureauhoogte 720 mm
- hoogte-instelbaar van op bureauhoogte
- het achteraf monteren van kabelkettingen en kabelgoten is mogelijk

- trapezium eindelementen 135º

- vaste bureauhoogte 720 mm
- hoogte-instelbaar van op bureauhoogte
- het achteraf monteren van kabelkettingen is mogelijk

- druppel-, cirkel- en boogelementen
- rechthoekige elementen

- zichtschotten voor bureaus en COM – werkplekken
- Schuifbladbeslag
- CPU – houder
- Bureau aanbouw
- PC – scherm
- organisatierail
- balie

Bureaubladen

Afmeting van de 
bureaubladen

COM-bladafmetingen
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Bladvormen voor
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