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Vergadertafels 
Het meubelprogramma Hi Tee biedt flexibiliteit als standaard voor elke werkplek. Het meubel is door een strakke en ingetogen 

detaillering moeiteloos in te passen in de architectuur van de kantooromgeving. Vanuit deze basis is voor elke functie binnen de 

organisatie een passende werkplek in te richten.  

Kenmerken 
  Modulair ontwerp 

   T-poot of wang-poot 

 

Techniek  
 Het  blad  van de vergadertafel word ondersteund 

   door een stalen traverse en poten met  

   geïntegreede  bladdrager.  

 De poten zijn verstelbaar in de T-poten.of wang- 

    poten.  

 Door poten 40 of  50 cm terug te plaatsen ontstaat  

    er aan de kopsezijde  een extra  zitplaats 

 Vergaderconfiguraties worden gemaakt door  

   koppelbladen  te combineren met tafels.  

 Aanbouwtafels en accessoires worden gemonteerd  

   aan de traverse of in de geïntegreerde bladdrager  

   aan de poot 

 Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar. 

 

Hoogte van het werkblad 
De Vergadertafels  en de aanbouwvergadertafels  

  worden uitgevoerd met hoogte instelbare poten.  

  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. Het  

  versteltraject is 64-86 cm 

 

Ergonomie 
De  bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het 

gebied van ergonomie en veiligheid 

  NEN-EN 527-1,2 en 3  

  NPR 1813 

 

Bladuitvoering 
De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en 

decors leverbaar. 

Voor een overzicht van deze varianten, zie productblad 

bladkleuren bureaumeubelen 

 

Lakuitvoering 
Alle metaaldelen worden voorzien van een 

poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard 

collectie. zie productblad lakkleuren. 

 

 

MVO 
Wij voldoen aan de internationale standaarden voor 

kwaliteit NEN-EN-ISO 9001: 2008 en milieu  

NEN-EN-ISO 14001: 2004. 

Als partner van MVO Nederland draagt Voortman door 

kennisuitwisseling en samenwerking  actief bij aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=partner+van+mvo+nederland&source=images&cd=&cad=rja&docid=c_ztywd4svsqtM&tbnid=kO3qH-agSJHVwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventstation.nl/html-nl/mvo-06-partner-van-mvo-nederland.html&ei=cEWsUdeaHsqu0QW6vYGIDQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHc2Wv_KPQHtOb1yFrvq91F_lyO2A&ust=1370330772210786
http://www.ambitie2020.nl/
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