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Accessoires
Bekabeling

Elektrificatie
•  Uitgekiende bekabeling en stroom-/datavoorziening.
• Alle poten kunnen gebruikt worden voor de opvoer van bekabeling.
• Horizontale kabeldoorvoer door bladprofielen is uit het zicht.
• Stroom/netwerkvoorziening wordt centraal in het blad geplaatst. 

Ergonomie
De tafels voldoen aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid
•  NEN-EN 527-1,2 en 3 
•  NEN-EN 15372
•  NPR 1813

Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie. 
zie productblad lakkleuren.

Tafels
Tafels voor veelzijdig gebruik, vrijstaand in de ruimte. Als plek om elkaar te ontmoeten, van 
gedachten te wisselen, voor een kop koffie of een snelle lunch. Voor gezamenlijk werken en overleg. 
Weg van de klassieke werkplek. Informeel en inspirerend, maar toch functioneel. 

Kenmerken
•  Modulaire constructie, vaste zithoogte 74 cm of stahoogte 110 cm. 
•  Uitwisselbare bladen, profielen en pootjukken, voorbereid op veranderende wensen en omstandigheden.
•  Vijfhoekige, tabs oplopende pootvorm.    
•  Bijpassende TABS krukken en banken.
•  Ruime keuze in maatvoering tafellengte van 140 cm oplopend tot 400 cm.
•  Vanaf 280 cm is het blad voorzien van 2 bladdelen.
•  Vanaf 320 cm heeft de tafel 6 poten.

Bladuitvoeringen
• Functionele en premuim bladmaterialen en –afwerking.
• Basisuitvoering: 18 mm melamine spaanplaat bladen.
• Intensief gebruik: 24 mm spaanplaat bladen met HPL afwerking.
•  Representatief: 23 mm multiplex bladen met HPL afwerking. Randafwerking met facet  

contourfreeswerk, 1 mm aluminium afwerkrand en blanke lakafwerking
• Ruime keuze in standaard bladformaten: rechthoek, rond of vierkant.
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Afmetingen
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Voortman Kantoormeubelen BV
Edisonweg 3 
1446 TM Purmerend 
T + 31 (0)88 004 87 00
verkoop@voortmanmeubel.nl

VOORTMANMEUBEL.NL

Kwaliteit en duurzaamheid
Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens 
de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 
2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons 
duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.
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