
WORK OUT PRO - ELEKTRISCH  ENKEL BUREAU 

Werkhoogte 65-130 cm



Werkhoogte 65-130 cm

De Work Out PRO met een zit-stahoogte van 65 tot 30cm
(incl. blad 25mm) kenmerkt zich door haar zeer stevige 
ladderframe en gesloten stille motoren rechtstreeks op de 
kolompoot. Het is belangrijk dat uw bureau zelfs in de hoogste 
positie stabiel blijft, en juist daar onderscheidt de Work Out zich.
Middels de slimme elektronica kunt u de minimale en
maximale hoogte eenvoudig zelf instellen.
De dynamische belasting van de Work Out is 100
kilogram, met een bijzonder laag standby stroomverbruik van 
minder dan 0,3 watt. Standaard is de tafel voorzien van een 
zwarte up/down touch schakelaar met slow start/stop. Work out 
is leverbaar als enkele of duo-benchwerkplek in diverse maten, 
uitvoeringen en kleuren.

 Memory unit, touch schakelaar met
 display en 4 geheugenstande

WORK OUT PRO - ELEKTRISCH BUREAU 

Work out pro wangpoot

Gewicht capciteit  100 kg

Gewicht capciteit  100 kg 
Geluidniveau  38 <db (A)
Stroom verbruik 
In gebruik 118w
Standby < 0,3 w
Snelheid 50mm/s tot 75 kg
                 38 mm/s tot 100 kg 

ECO -screen 18mm dik uitstekende
akoestische absorptiewaarde  is
leverbaar in 4 kleuren



WORK OUT PRO - ELEKTRISCH BUREAU BENCH

De Work Out  PRO bench met een zit-stahoogte van 65 tot 
130cm heeft een traversevrij H-frame voor 2 hoogte verstelbare 
werkplekken met optimale bewegingsvrijheid.
Het duo-onderstel is voorzien van een dubbel ladderframe en 
gesloten motor-units rechtstreeks op de kolompoot, extra stil 
en zeer stabiel. PRO bench is uitgevoerd met modulaire zit-sta 
kolommen die tevens geschikt zijn voor de Flex wangenpoot.
Work Out PRO is voorzien van slimme OMT elektronica, 
waarmee u de minimale en maximale hoogte eenvoudig zelf 
kunt instellen. De dynamische belasting is 100 kilogram, met 
een standby stroomverbruik van minder dan 0,3 watt.
Standaard met zwarte up/down touch schakelaar en slow start/
stop.

 Werkhoogte 65-130 cm

Modulair systeem: uitwisselbaar van  
H-frame naarwangenpoot of van bench 
 naar enkele werkplek.

Gewicht capciteit  100 kg 
Geluidniveau  38 <db (A)
Stroom verbruik 
In gebruik 118w
Standby < 0,3 w
Snelheid 50mm/s tot 75 kg
38 mm/s tot 100 kg 



WORK OUT PRO - ELEKTRISCH BUREAU BENCH WANG

Werkhoogte 65-130 cm

Traversevrij wangenframe met optimale
bewegingsvrijheid en een zit- stahoogte van 65
tot 130cm. Flex 3 PRO bench wang is een duowerk-
plek met een dubbel ladderframe en gesloten
motor-units rechtstreeks op de kolompoot, extra
stil en zeer stabiel. De 10cm dikke metalen wang is
leverbaar in diverse maatvoeringen en kleuren.
Flex 3 PRO bench wang is uitgevoerd met
modulaire zit-sta kolommen die tevens geschikt
zijn voor de Flex Pro H-poot.
Met de slimme OMT elektronica kunt u eenvoudig
zelf de minimale en maximale hoogte instellen.
De dynamische belasting is 100 kilogram, met een
standby stroomverbruik van minder dan 0,3 watt.
Standaard voorzien van een zwarte up/down touch
schakelaar met slow start/stop.



ECO SCREEN

Opzetwand ECO-screen 18mm 140x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand ECO-screen 18mm 160x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand ECO-screen 18mm 180x40 incl. 2 klemmen
Voorzetwand ECO-screen 18mm 140x59 incl. 2 klemmen
Voorzetwand ECO-screen 18mm 160x59 incl. 2 klemmen
Voorzetwand ECO-screen 18mm 180x59 incl. 2 klemmen

Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 140x80 incl. benchrail
Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 160x80 incl. benchrail
Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 180x80 incl. benchrail
(benchrail wordt geleverd incl. 2 magneten)

BASIC

Opzetwand ECO-screen 18mm 140x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand ECO-screen 18mm 160x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand ECO-screen 18mm 180x40 incl. 2 klemmen

Voorzetwand ECO-screen 18mm 140x59 incl. 2 klemmen
Voorzetwand ECO-screen 18mm 160x59 incl. 2 klemmen
Voorzetwand ECO-screen 18mm 180x59 incl. 2 klemmen

Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 140x80 incl. benchrail
Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 160x80 incl. benchrail
Bench scheidingswand Eco-screen 18mm 180x80 incl. benchrail
(benchrail wordt geleverd incl. 2 magneten

SIMPLE

Opzetwand Basic 140x40 incl. 2 klemmen*
Opzetwand Basic 160x40 incl. 2 klemmen*
Opzetwand Basic 180x40 incl. 3 klemmen*

Voorzetwand Basic 140x80 incl. 2 klemmen*
Voorzetwand Basic 160x80 incl. 2 klemmen*
Voorzetwand Basic 180x80 incl. 3 klemmen*

Bench scheidingswand Basic 140x80 excl. klemmen*
Bench scheidingswand Basic 160x80 excl. klemmen*
Bench scheidingswand Basic 180x80 excl. klemmen*

* Set metalen Basic zijstrips standaard in aluminium. Op bestel-
ling in wit of zwart leverbaar (+10.-).

A 50

Opzetwand A50 akoestisch 140x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand A50 akoestisch 160x40 incl. 2 klemmen
Opzetwand A50 akoestisch 180x40 incl. 3 klemmen

Voorzetwand A50 akoestisch 140x80 incl. 2 klemmen
Voorzetwand A50 akoestisch 160x80 incl. 2 klemmen
Voorzetwand A50 akoestisch 180x80 incl. 3 klemmen

Bench scheidingswand A50 akoestisch 140x80 excl. klemmen
Bench scheidingswand A50 akoestisch 160x80 excl. klemmen
Bench scheidingswand A50 akoestisch 180x80 excl. klemmen

WORK OUT WANDEN

AKOESTISCHE SCHERMEEN ECO - SCREEN VIJSTAAND

Uitgevoerd in 25mm dik PET akoestisch paneel is de
ECO-screen vrijstaand een ideale en flexibele oplossing voor
elke ruimte. In diverse afmetingen en uitvoeringen leverbaar

maatvoeringen op aanvraag


