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Bureautafel met pootvervangende kast

Individuele opbergruimte als onderdeel van het bureau bevordert de efficiency van het werk en de 

orde en netheid op de werkplek. Zowel toepasbaar bij zit-zit als zit-sta verstelbare onderstellen.

Pootvervangend ladeblok

•  Ladeblok 80 cm diep.

•  Voorzien van stalen top.

•  Voorzien van slot met klapsleutels.

•  Laden met vlakke fronten met zijgreep en ‘softclosing’.

•  De laden zijn 70 cm diep, 23 cm breed en voorzien van een 

uittrekbeveiliging.

•  De lage lade E3 is driekwart uittrekbaar, voorzien van een 

materiaalbakje en tot 20 kg belastbaar.  

•  De hangmappenlade T6 is door het telescopische loopwerk 

volledig uittrekbaar, voorzien van een hangmappenframe en tot 

35 kg belastbaar.

Pootvervangende draaideurkast

•  80 cm brede ladekast

•  Voorzien van een centraal geplaatst slot. 

•  Laden zijn 69 cm breed en 33 cm diep

•  Voorzien van fronten met doorlopende handgrepen, 

uittrekbeveiliging en ‘softclosing’. 

•  De lage lade (T3) is net als de hangmappenlade (T6) door het 

telescopische loopwerk volledig uittrekbaar en tot 45 kilogram 

belastbaar. 

•  De bovenste lage lade is voorzien van een materiaalbakje. 

•  De hangmappenlade is voorzien van een hangmappenframe. 

•  De pootvervangende draaideurkast is standaard voorzien van 

een verstelbaar legbord.

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 zie productblad bladdecoren. 

Lakuitvoering

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Zie productblad lakkleuren.

De pootverstelling van zit-sta bureautafels kan worden uitgevoerd in drie lakkleuren:

Wit RAL 9016, Aluminium metallic 06 en Donkergrijs metallic 17. 

Kenmerken

•  Modulair ontwerp.

•  Berging onder het werkblad.

•  T-poot of wangpoot.

•  Door montage van de poot in de opbergmeubels wordt ruimte bespaard.

Techniek

•  Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreerde bladdrager. 

•  De geïntegreerde poot is aan de buitenzijde van het ladeblok en de returnkast gepositioneerd. 

•   De vorm van de traverse garandeert een optimale beenvrijheid, afscherming van de verstelmechanieken 

en een solide constructie van het onderstel. 

•  Accessoires worden gemonteerd aan de traverse. 

•  Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.
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Hoogte verstelling van het werkblad 

  De werkplekken worden uitgevoerd met in hoogte in- en verstelbare poten. Het versteltraject bij zit-zit 

bureautafels is 64-86 cm, bij zit-sta bureautafels 65-130 cm.

De gewenste hoogte kan op twee manieren ingesteld worden:

•  Hoogte verstelbaar slinger (64–86 cm): 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 (zit-zit 64-86 cm /zit-sta 65-130 cm): Door middel van een hoog-laag 

bediening onder het werklad. 

Optioneel: Display met hoogteaanduiding.

Hoogte verstelbaar elektrisch

Hoogte verstelbaar slinger

Hoogte verstelbaar elektrisch met hoogte- aanduiding

Bediening met hoogte-aanduiding en 4 geheugenstanden.

Bediening kan onder het werkblad teruggeschoven worden.
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Afmetingen

T-poot

Ladeblok indeling 

wang-poot

Kast indeling

Pootvervangende ladeblok 

Pootvervangende draaideurkast

 



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.

http://www.voortmanmeubel.nl/

