
De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is de 

duowerkplek. De vorm van dit meubel stimuleert de onderlinge 

samenwerking. De ideale  keuze om medewerkers met een 

individuele taak als groep te laten samenwerken. De toepassing 

van wangpoten zorgt voor visuele rust in de ruimte en geeft de 

medewerkers een gevoel van privacy. 

 

 
 

Onderstel 

Het  blad word ondersteund door een stalen traverse en twee poten met 

geïntegreede bladdrager. De poten zijn verstelbaar in de wang-poot. Hierdoor 

zijn de twee werkbladen individueel verstelbaar en onstaat er een transparant 

karakter.   

Het duo onderstel is tevens de solide basis voor montage van  akoestische- en 

gestoffeerde bureauschermen en de kabelaorta. De wangpoot is voorzien van 

een afneembaar kabelopvoerprofiel. Het onderstel is minimaal 10 mm 

justeerbaar. 

 

Hoogte verstelling van het werkblad 

De werkplekken worden uitgevoerd met hoogte in- en hoogte verstelbare 

poten. Het versteltraject is 64-86 cm. De gewenste hoogte kan op drie 

verschillende manieren ingesteld worden: 

 

• Hoogte instelbaar; Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken 

van de knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de onderpoot volgens 

het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld. 

• Hoogte verstelbaar; Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in 

de poten aangedreven door handmatig slingeren  De uitschuifbare slinger 

wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd. 

• Hoogte verstelbaar elektrisch; door middel van een  display met 

hoogteaanduiding rechts in het werkblad kan de elektromotor bestuurd 

worden, de verstelsnelheid van een elektrisch verstelbaar Hi Tee bureau is 

18mm/sec.  

 

Bladuitvoering 

De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar.  

 

Lakuitvoering 

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie.  

 

 

De  bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie 

(NEN-EN 527-1:2011 en NPR 1813:2011) en veiligheid (NEN-EN 527-2:2002 

en NEN-EN 527-3:2003)   

 

    

 

 

 Duo werkplek wang-poot                Hi Tee           



 

 

Wanneer er duo werkplekken toegepast worden in een open kantoorruimte 

bieden bureauschermen de oplossing wanneer het gaat om het overzichtelijk 

houden van de ruimte. De bureauschermen zijn afgestemd op de maatvoering 

en de functie van de duo werkplekken. De hoogte biedt een vrij blikveld vanuit 

zitpositie en zorgt voor goede akoestiek.  

 

Akoestisch bureauscherm met  perforatie  
Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een rechthoekig 

perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol 

verwerkt dat word afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Dit 

bureauscherm  is 122 cm hoog en kan worden toegepast in combinatie met de 

Sound and Vision akoestische schuifdeurkasten. Alle metaaldelen worden 

voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.  

 

 

 

 

Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 
Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en kunnen  toegepast 

worden in combinatie met 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 polyestherwol 

verwerkt dat wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek.  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie.  

 

 

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 112 cm.  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie.  

Voor de stoffering kan er gekozen worden uit Jazz en Facet.  

 

 

 

Gestoffeerde bureauscherm met aluminiumprofiel  
Gestoffeerd paneel afgewerkt met een aluminium frame. Optioneel uitvoerbaar 

met een accessoirerail (75 mm). Het bureauscherm heeft een hoogte van 112 

cm en kan voorzien worden van een stoffering  met  Camira Cara of  Camira 

Lucia. 

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de 

gestoffeerde bureauschermen kan gekozen worden uit twee lak- kleuren; uni 

03 Wit RAL 9016 en metallic 16 Aluminium  RAL 9006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bureauschermen Duo werkplek wang-poot               Hi Tee           



Tweezijdig kantelbare horizontale kabelgoot 

Kabelaorta met schuifdeksel 

Kabelbox met klep 

 Accessoires Duo werkplek wang-poot               Hi Tee           

Kabelopvoer door wangpoot 



Akoestische bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 series 

Duo werkplek 80 cm diep 
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Maten zijn weergegeven in cm  
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Duo werkplek 90 cm diep 
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 Afmetingen Duo werkplek wang-poot               Hi Tee           

Akoestische bureauscherm 

68
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Akoestisch gestoffeerd bureauscherm Gestoffeerd bureauscherm met aluminium profiel 
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De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is de 

duowerkplek. De vorm van dit meubel stimuleert de onderlinge 

samenwerking. De ideale  keuze om medewerkers met een 

individuele taak als groep te laten samenwerken. De toepassing 

van wangpoten zorgt voor visuele rust in de ruimte en geeft de 

medewerkers een gevoel van privacy. 

 

  
Onderstel 

Het  blad word ondersteund door een stalen traverse en twee poten met 

geïntegreede bladdrager. De poten zijn verstelbaar in de H- of wang-poot. 

Hierdoor zijn de twee werkbladen individueel verstelbaar en onstaat er een 

transparant karakter. Voor koppeling van duo werkplekken tot vier-  of 

zesvoudige opstellingen wordt de inspringende wangpoot toegepast  

(afmeting: 54 x 110 x 19,5 cm). 

Het duo onderstel is tevens de solide basis voor montage van  akoestische- en 

gestoffeerde bureauschermen en de kabelaorta. De wangpoot is voorzien van 

een afneembaar kabelopvoerprofiel. Het onderstel is minimaal 10 mm 

justeerbaar. 

 

Hoogte verstelling van het werkblad 

De werkplekken worden uitgevoerd met hoogte in- en hoogte verstelbare 

poten. Het versteltraject is 64-86 cm. De gewenste hoogte kan op drie 

verschillende manieren ingesteld worden: 

 

• Hoogte instelbaar; Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken 

van de knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de onderpoot volgens 

het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld. 

• Hoogte verstelbaar; Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in 

de poten aangedreven door handmatig slingeren  De uitschuifbare slinger 

wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd. 

• Hoogte verstelbaar elektrisch; door middel van een  display met 

hoogteaanduiding rechts in het werkblad kan de elektromotor bestuurd 

worden, de verstelsnelheid van een elektrisch verstelbaar Hi Tee bureau is 

18mm/sec.  

 

Bladuitvoering 

De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar.  

 

Lakuitvoering 

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie.  

 

 

De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie 

(NEN-EN 527-1:2011 en NPR 1813:2011) en veiligheid (NEN-EN 527-2:2002 

en NEN-EN 527-3:2003)   

 

    

 

 

 Quattro- en Sesto werkplek                Hi Tee           



 

 

 

Wanneer er duo werkplekken toegepast worden in een open kantoorruimte 

bieden bureauschermen de oplossing wanneer het gaat om het overzichtelijk 

houden van de ruimte. De bureauschermen zijn afgestemd op de maatvoering 

en de functie van de duo werkplekken. De hoogte biedt een vrij blikveld vanuit 

zitpositie en zorgt voor goede akoestiek.  

 

Akoestisch bureauscherm met  perforatie  
Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een rechthoekig 

perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol 

verwerkt dat word afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Dit 

bureauscherm  is 122 cm hoog en kan worden toegepast in combinatie met de 

Sound and Vision akoestische schuifdeurkasten. Alle metaaldelen worden 

voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.  

 

 

 

 

Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 
Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en kunnen  toegepast 

worden in combinatie met 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 polyestherwol 

verwerkt dat wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek.  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie.  

 

 

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 112 cm.  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij 

een standaard collectie. Voor de stoffering kan er gekozen worden uit Jazz en 

Facet.  

 

 

 

 

Gestoffeerde bureauscherm met aluminiumprofiel  
Gestoffeerd paneel afgewerkt met een aluminium frame. Optioneel uitvoerbaar 

met een accessoirerail (75 mm). Het bureauscherm heeft een hoogte van 112 

cm en kan voorzien worden van een stoffering  met  Camira Cara of  Camira 

Lucia. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de 

gestoffeerde bureauschermen kan gekozen worden uit twee lak- kleuren; uni 

03 Wit RAL 9016 en metallic 16 Aluminium  RAL 9006. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Bureauschermen Quattro- en Sesto 

 werkplek 

Hi Tee           



Tweezijdig kantelbare horizontale kabelgoot 

Kabelaorta met schuifdeksel 

Kabelbox met klep 

 Accessoires Quattro- en Sesto werkplek             Hi Tee           

Kabelopvoer door wangpoot 



Maten zijn weergegeven in cm  

 Afmetingen Quattro- en Sesto werkplek 

80 cm diep 

      

Hi Tee           
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Maten zijn weergegeven in cm  

 Afmetingen Quattro- en Sesto werkplek 

90 cm diep 

      

Hi Tee           
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Akoestische bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 series 

Maten zijn weergegeven in cm  

 Afmetingen bureauschermen 

Quattro- en Sesto werkplek 

Hi Tee           

Akoestische bureauscherm 

68
 

58
 

Akoestisch gestoffeerd bureauscherm Gestoffeerd bureauscherm met aluminium profiel 
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Bladkleuren  

bureaumeubelen 

  

Melamine  gemelamineerd spaanplaat voorzien van een rechte 2mm kunststof afwerkrand. Bladdikte 18 mm  

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

Ahorn 14 

Walnoot 31 Steeneiken 32  

HPL  spaanplaat, afgewerkt met HPL (High Pressure Laminate) voorzien van 2 mm kunststof afwerkrand Bladdikte 18 / 40  mm 
  

Volkern  massief HPL plaat, met recht gefreesde rand. Bladdikte 12 mm  

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

 

Ahorn 14 

Alle decors zijn op aanvraag leverbaar in Volkern 

snel leverbaar snel leverbaar 

snel leverbaar snel leverbaar 
Bruin eiken 20 

Bruin eiken 20 



Lakkleuren 
bureaumeubelen en opbergmeubelen   

Uni  

Metallic 

Structuur 

03 Wit  
      RAL 9016 

05 diepzwart  
      RAL 9005 

09 Lichtgrijs  
      RAL 7035 

70 Zwartgrijs   
      RAL 7021 

01 Wit aluminium 
 

06 Aluminium  17 Donkergrijs 

     metallic 

19 Bronsgrijs  

     metallic 

29 Zwart metallic 

08 Champagne 

     structuur 

12 Zilver  

     structuur 
14 Donkerbruin 

     structuur 

Interieurkleur akoestische schuifdeurkasten  

30 Lichtgrijs 70 Zwartgrijs  
      RAL 7021 

Interieurkleur roldeurkasten 



Jazz 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

lightgrey 60 antracite 67  onyx 169 espresso 123 

capuccino 11 darkbrown 18 beige 05 natural 01 

ivory 101 lemon 122 rust 29 coral 95 

fucsia 77 purple 78 indigo 90 aqua 143 

navy 49 petrol 56 army 14 

Stofgroep A 



Jazz 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 
 



  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

lichtgrijs 1000 middengrijs 1001 zwart 1003  

dolphin 180 

antracite 67     

shitake 124 darkbrown 18 

ivory 101 natural 01 beige 1037 kiezel 7 

taupe 1008 

rust 29 mandarin 129 orange 2012/b 

navy 1007 blue 45 lightblue 41 indigo 90 

Stofgroep B 



petrol 56 oceanblue 147 azur 144 

prune 76 

aqua 143    

nightshade 178 purple 78 

mint 50 olive 53 army 14 yellow 24 

violet 72 

aubergine 74 pink 73 fuchsia 77 

red 2011 fire 139 maize 22 pistachio 52 

  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

Stofgroep B 



  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 


