Cheek to cheek

Toelichting

Terug naar
inhoudsopgave

25

Algemeen

Bladen

Persoonlijke opbergmeubelen

Het meubel Cheek to Cheek is een eigentijdse versie van het klassieke wangenbureau.

Het Cheek to Cheek bureau wordt standaard uitgevoerd met een 40 mm werkblad,

Het ladeblok op stelvoeten is qua vormgeving en maatvoering afgestemd op

Een geometrisch vormgegeven bureau, waarbij afmetingen en verhoudingen met

tweezijdig afgewerkt met HPL (high pressure laminate). Voor het doorvoeren van

plaatsing strak tegen de wang. Het ladeblok is voorzien van een stalen top, slot,

elkaar in harmonie zijn. Het programma kent rechthoekige bureaus in diverse afmetin-

bekabeling kunnen optioneel kabeldoorvoeren in het blad worden aangebracht.

materiaalbakje en kantelbeveiliging. De stalen laden zijn 70 cm diep. De lage lade (3)

gen. Daarnaast zijn er grote gekoppelde opstellingen met aanbouwbladen voor verga-

is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar. De hangmappenlade (6) is

deren en extra werkruimte. Deze opstellingen zijn voorzien van de bijzondere

Elektrificatie

door telescopische loopwerken volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram belastbaar en

dubbele wang. De functionaliteit van dit meubelprogramma is afgestemd op de

Het bureau voorziet op royale wijze in de behoefte van de gebruiker aan netspanning

voorzien van een hangmappenframe. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien

geldende ergonomische voorschriften (NPR 1813). Bijpassende persoonlijke opberg-

en mogelijkheden voor PC-docking. Bekabeling wordt optioneel geïntegreerd door een

van een contragewicht.

meubelen en akoestische schuifdeurkasten completeren een inrichting met Cheek to

fraaie kabeldoorvoer en kabelgoten. Voor vrijstaande, representatieve opstellingen

Cheek.

combineert de kabelbox de opbergfunctie van bekabeling en stekkerdozen met visuele

Productdesign

afscherming. Als alternatief kan een open, kantelbare kabelgoot worden toegepast.

Cheek to Cheek is ontworpen door Nomino.

Meubelonderstel

De flexibele verticale goot wordt aan de kabelbox of het blad gemonteerd.

Het onderstel wordt samengesteld door de wangen aan het bladdragend profiel
te monteren. Het profiel is voorzien van montagegaten voor de bevestiging van

Bureau-accessoires

accessoires. Afhankelijk van de opstelling worden enkele of dubbele wangen geplaatst.

De CPU kan aan het bureau opgehangen worden door middel van de CPU-houder of

De wangpoten zijn per 2 cm in hoogte instelbaar (tafelhoogte 62-86 cm). Door het

alternatief worden geplaatst in de CPU-box. Vormgeving en maatvoering van deze box

afnemen van de binnenpanelen is de instelling bereikbaar. Cheek to Cheek meubelen

zijn afgestemd op plaatsing straks tegen de wang.

worden in onderdelen geleverd.

