
Een dynamische werkplek

SOLITAIR  ZIT - STA

Het bureausysteem SOLITAIR verbindt
een representatieve uitstraling met
hoogwaardige materialen. 
De kwaliteitsspaanplaten worden met een 
geheel omlopende PP - kantenband, door 
middel van de nieuwste lasertechnologie 
met een onzichtbare voeg met elkaar
verbonden. 
Door de hoogefficiënte laserverlijming
heeft SOLITAIR een homogene uitstraling. 
Alle plaatmaterialen met een melamine 
coating laag voldoen aan de emissieklasse 
E1 volgens DIN EN 14322.



Algemeen 

Het bureausysteem SOLITAIR is een modulair 
opgebouwd en vrijdragend dwarsbalksysteem met 
T-poot design.
Het T-poot bureausysteem bestaat uit twee 
upside down zijgedeelten die door middel van 
schroeven met de dwarsbalk verbonden zijn. 
De tenen zijn met de zijdelen vastgeschroefd. 
Aan de dwarsbalk worden aan de buitenzijden 
bladdragers gemonteerd, die standaard ter 
bevestiging van het vasgeschroefde bureaublad 
dienen. De motoren voor de elektrische 
hoogteverstelling zijn in de dwarsbalk geïntegreerd. 
Aan het bureaublad kunnen bovendien 
aanbouwelementen, zoals een kabelkanaal, een 
zichtschot en een opzetelement worden bevestigd. 
Het gebruik van een schuifblad is niet mogelijk.

Uitvoering - afmeting van de bureaubladen

Constructie 

- 650 - 1250 mm
- elektromotorisch verstelbaar
- dubbele telescoop
- hoogte binnenwerks bij 650 mm = 570 mm
- buitenmaat zijgedeeltes 90 x 60 mm
- afstelschroeven, instelbaar + 10 mm
- Breedtes : 2000 / 1800/1600 mm
- Dieptes    : 900 / 800  mm

Het bureausysteem Solitair verbindt een 
representatieve uitstraling met hoogwaardige 
materialen. De kwaliteitsspaanplaten worden met 
een geheel omlopende PP - kantenband, door 
middel van de nieuwste lasertechnologie met een 
onzichtbare voeg met elkaar verbonden. 
Door de hoogefficiënte laserverlijming heeft
 SOLITAIR een homogene uitstraling. Alle plaatma-
terialen met een melamine coating laag voldoen 
aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

SOLITAIR

We hebben alle details in overweging genomen. Kies voor het complete pakket



Meer productiviteit en minder vermoeidheid met de SOLITAIR zit-sta-tafel.
Een volledig ergonomische werkplek met elektrisch in hoogte verstelbare tafel 
maakt het mogelijk om op elk moment en zonder enige moeite te schakelen
tussen zittende en staande activiteiten

SOLITAIR

Kabeldoorvoerdop, rond

Kabeldoorvoer, 
gemaakt van gegoten zink

Horizontale kabelgoot voor montage 
met schroeven onder tafelblad

Kabelgeleiding eenvouding gemaakt



 
Meer productiviteit en minder vermoeiheid
met de SOLITAIR zit-sta-tafel. Een volledig
ergonomische werkplek met elektrisch in 
hoogte verstelbare tafel maakt het mogelijk 
om op elk moment en zonder enige moeite 
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SOLITAIR

We hebben alle details in overweging genomen. Kies voor het complete pakket

Optioneel kan de  SOLITAIR teen 
(T-voet) de buis-teen vervangen.

Kabelketting rechthoekig met 
houder voor onder blad of voor
kabelgoot met boedemplaat en 
zorg zorgt voor order onder de tafel


