
REGULOG 
ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBARE TAFEL 

NAUWKEURIGE HOOGTEAFSTELLING EN 

VEELVULDIGE VERANDERINGEN VAN DE CONFIGURATIES 

BEDIENINGSGEMAK 

GEBRUIKSVEILIGHEID 
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Eigenschappen van de metalen structuur: 

De elektrisch in hoogte verstelbare REGULOG-tafel rust op 2 voetstukken van plaatstaal met een dikte van 40/10 
en 80/10 met elk 2 stelvijzels. Op deze twee voetstukken zijn 2 elektrisch gevoede telescopische kolommen 
aangebracht ten behoeve van een naar wens nauwkeurig in te stellen gebruikshoogte. Het dwarsstuk van 
plaatstaal met een dikte van 12/10 tussen de twee kolommen zorgt voor een grote stijfheid van de structuur. 
De bediening bevindt zich onder het tafelblad. De hoogte kan afgesteld worden van 700 tot 1100 mm exclusief 
dikte van het tafelblad. 

Afstandsbediening: 

De afstandsbediening kenmerkt zich door een modern design en een groot gebruiksgemak. De toetsen 
omhoog en omlaag zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker deze zelfs met de ogen dicht kan herkennen, 
omdat ze voorzien zijn van verchroomde reliefsymbolen. Deze afstandsbediening wordt geleverd met een 
1700 mm lange kabel met RJ45 stekker. 

Koppeling van structuur en tafelblad: 

De structuur van de REGULOG-tafel kan voorzien worden van een melamineblad van 19 mm of een 
melamineblad van 28 mm of een meervoudig gelaagd beukenblad van 24 mm. Het tafelblad wordt aan de 
structuur bevestigd door houtschroeven VBA TB 5x20. 

Afmetingen van de werkposten: 

Breedtes: 750 (uitsluitend voor P. 750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400 
Dieptes: 750 en 1000. 

Design en modulariteit: 

Nieuw elegant design met een optimale combinatie van hoge bestendigheid en verzorgde afwerking van de tafel. 
Deze tafel biedt uiterst flexibele verstel- en uitbreidingsmogelijkheden voor een perfecte aanpassing aan de uit te 
voeren taken en de gebruiker. 

Montage: 

Snelle en eenvoudige montage. 
Tafel geleverd als kit. 
Montage op aanvraag mogelijk. 

Last: 

De gelijkmatig verdeelde toelaatbare dynamische last van de REGULOG-tafel bedraagt 140 kg (zie tabel bladzijde 6). 
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Minimale hoogte Maximale hoogte 
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STIJLEN VAN DE OPBOUW 

H. 600 mm zonder dwarsstuk 
2 stijlen 

GEPERFOREERDE PANELEN 
te bevestigen tussen de stijlen 

van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm 

H. 375 mm

KANTELBARE EN IN DE DIEPTE VERSTELBARE SCHAPPEN 

te bevestigen tussen de stijlen van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm - D. 250 mm 
L. 635 / 865 / 1300 mm - D. 350 mm 

STEURRAIL VOOR STAPELBAKKEN 

te bevestigen tussen de stijlen van 
de opbouw 

L. 635 / 865 / 1300 mm

INSCHUIFBARE TOETSENBORDSTEUN 
+ MUISSTEUN

L. 585 mm - D. 330 mm
H.80mm

behalve voor L. 750 mm 

WIELEN R100 

HELLENDE ELEKTRICITEITSBALK 

zonder schakelaar 

L. 1 200 / 1 SOO/ 1800 / 2000 mm

', 

VERSTELBARE EN BEVEILIGDE 
COMPUTERSTEUN 

L. 140/190 mm
D. 350/498 mm

H.464mm

HORIZONTALE COMPUTERSTEUN 

BLOK 1 LADE 
L. 360 mm - D. 615 mm 

H.145 mm

( 
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ACCESSOIRES 

MAGNETISCHE 
SCHRIJFBORDEN 

L. 635 /865 /1300 mm 
H.450mm

BEVESTIGINGSSTEUN 
VOOR ONDERACCESSOIRES 

VOOR REGULOG 

L. 730 - D. 25 - H. 25 mm

STEUN 10 A4-HOEZEN 

BEVESTIGINGSSTEUN ACHTERZIJDE 

voor flatscreen tot 22" dubbele arm 

L. 250 - D. 180 mm

TOETSENBORDSTEUN VOOR 
SCHERMSTEUN 

L. 560 mm - D. 200 mm 

STEUN VOOR VUILNISZAK 
lnschuifbaar 

L.270 mm - D. 307 mm





PLUSPUNTEN VAN DE REGULOG TAFEL 
ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR 

_A VOLDOET AAN DE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN DE

0:..., EUROPESE RICHTLIJN 2006/42/EG

Maximaal toelaatbare dynamische last - in kg gelijkvormig verdeeld 

LENGTE TAFELBLAD 

TAFELBLAD ZONDER ACCESSOIRES 

MET ACCESSOIRES OP OPBOUW H 600 

MET BLOK 1 LADE 

MET OPBOUW + BLOK 1 LADE 
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140 

130 

130 

120 

Zorg voor een verdeling van de lasten door het gewicht op de opbouw en in de laden te beperken. 
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130 120 

120 105 

120 110 

110 95 

Orn hygienische en ecologische redenen bevatten de elektrische kolommen standaard geen PVC. 
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115 110 105 95 

100 90 85 70 

105 100 95 85 

90 80 75 65 

De huidige milieukundige en klimatologische belangen sporen ons aan blijk te geven van verantwoord ondernemerschap en alternatieven aan te wen
den als dat mogelijk blijkt. Het stroomverbruik van de bediening bedraagt in de slaapstand slechts 0, 1 W. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk 
om het klassieke stroomverbruik in de slaapstand van 1-2 W terug te dringen tot 0, 1 W. 

KLEUREN POTEN, KOLOM EN DWARSSTUK 

RAL 7035 GC 



SOF/\ME 
Expert in industrieel meubilair 

PTH-WERKBANKEN 
VAST - MECHANISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR 

ROBUUST - VEILIG - PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING 



EIGENSCHAPPEN VAN DE METALEN STRUCTUUR 

LABELS 

Vast PTH-chassis 

Het chassis bestaat uit een structuur van stalen buizen met een dikte 

van 20/10e en gebogen plaatstaal met een dikte van 25/10e. 

De poten of treden bestaan uit buizen met een doorsnede van 

40x40 mm en zijn gelast, de horizontale dwarsstukken bestaan uit in 

U-vorm gebogen plaatstaal en hebben een doorsnede van
40 x 60 x 40 mm. De 3 dwarsstukken verbinden de treden: 2 bovenaan

onder het werkblad en een onderaan.

De structuur is gelakt met een in de oven op 180° ( gepolymeriseerde epoxy poedercoating. 

Gecertificeerde last 

De structuur is zodanig ontworpen dat na de onderlinge montage van de metalen delen geen schroeven of 
bouten zichtbaar zijn voor een verhoogde bescherming van de gebruiker tegen letsels. 

De buizen van de poten of treden zijn uitgerust met kunststof doppen om indrukking van de vloer te voorkomen. 
Zij kunnen optioneel uitgerust worden met vijzels of wielen. 

Mechanisch in hoogte verstelbaar PTH-chassis 

Dankzij de verstelbare versie van de PTH-werkbank kan de hoogte 

nauwkeurig naar wens verschoven worden. De hoogte van het chassis 

exclusief dikte van het werkblad kan versteld worden van 7 40 tot 1020 mm. 

Door middel van merkinkepingen om de 20 mm kan de hoogte eenvoudig 

versteld worden. 

Voor dit gebruikersvriendelijke in de hoogte verstelbare schuifsysteem door 

middel van 4 vijzels hoeft niets gedemonteerd te worden. 

Koppeling van structuur en werkblad 

De structuur van de PTH-werkbank kan voorzien worden van meervoudig gelaagde werkbladen van 

beukenhout van 40 of 24 mm, een gelaagd Resitopblad met hoge thermische weerstand van 40 of 30 mm, een 

gelaagd antistatisch ESD-blad van 30 mm, een melamineblad van 38 of 28 mm, een krasvast Soupledur-blad van 

40 mm, een schokbestendig Taralay-blad van 40 mm en een meervoudig gelaagd PEHD-beukenblad van 45 mm. 

Het werkblad wordt aan de structuur bevestigd door houtschroeven VBA, TB 5x20 met kruiskop en kan tot aan 
de rand of in het midden aangebracht worden naargelang de behoefte van de gebruiker. 

Afmetingen van de werkbanken 

• Breedtes: 750 (uitsluitend voor P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400 mm

• Dieptes: 750 en 1000 mm

Montage 

• Snelle en eenvoudige montage.
• Werkbank als kit geleverd.

• Montage op aanvraag mogelijk.

De PTH-werkbank heeft het NF milieucertificaat, het NF technisch meubilaircertificaat en 
het GS-label. De werkbladen hebben het PEFC-certificaat. 

� 
I ;>EFC 

De gecertificeerde toelaatbare last van de vaste PTH bedraagt 500 kg. 
Voldoet aan de norm XPD 65762. 
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ACCESSOIRES 

GEPERFOREERDE PANELEN 

te bevestigen tussen de stijlen 
van de opbouw 

L. 635 / 865 / 1300 mm - H. 375 mm

ELEKTRICITEITSBALK 
MET SCHAKELAAR 

L. 440 / 640 / 865 / 870 / 1300

HELLENDE ELEKTRICITEITSBALK 
zonder schakelaar 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

INSCHUIFBARE TOETSENBORDSTEUN 
+ MUISSTEUN

L. 585 mm - D. 330 mm - H. 80 mm

DISPENSER KEUKENROLPAPIER 
L. 380 - D. 270 mm

ETIKETDISPENSER 
L.400mm

SCHAPVERHOGING 
met 2 zijbakken voor kabeldoorvoer 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

MAGNETISCHE 
SCHRIJFBORDEN 

L. 635 /865 /1300 mm
H.450mm

LED-WERKBANKLAMP 
Schakelaar en regelpotentiometer 

L. 690 / 920 / 1355 mm - B. 230 mm
H.50mm

TROLLEY 

VERSTELBARE EN BEVEILIGDE 
COMPUTERSTEUN 

L. 140/190 mm - D. 350/498 mm
H.464mm

SCHEIDING VOOR SCHAP 
D. 250 / 350 / 450 mm - H. 190 mm

. . 

DISPENSER VERPAKKINGSPAPIER 
te bevestigen tussen de stijlen 

L. 635 / 865 / 1300 mm

TUSSENSCHAP 
VOOR SCHAPVERHOGING 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

OPBOUWSTIJLEN 
hoogte 1200 met dwarsstukken voor werkbank 

L. 750 / 1000 I 1200 / 1500 /
1800 / 2000 mm (2 of 3 stijlen)

LED-BUISLAMP 

Bevestlging door magneet onder schap 
of op stijl, waterdicht 

L. 620 / 670 mm

STEUN VOOR LED-WERKBANKLAMP 
MET RAIL VOOR TROLLEYS 

L. 635 / 865 / 1300 / 1530 / 1760

BEVESTIGINGSSTEUN ACHTERZIJDE 
voor flatscreen tot 22" dubbele arm 

L. 250- P. 180 mm

TOETSENBORDSTEUN 
VOOR SCHERMSTEUN 
L. 560 mm - D. 200 mm

VERPAKKINGSPAPIERSNIJDER 
met ergonomlsche handgreep 

L. 635 / 865 / 1300 mm

GEPERFOREERDE ACHTERWAND 
VOOR SCHAPVERHOGING 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm



GEPERFOREERDE ACHTERWAND 
BOVEN, HOOGTE 585 MM 

met 2 stijlen voor werkbank 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

KANTELBARE SCHAPPEN 

te bevestigen tussen de stijlen 
van de opbouw 
L. 865 / 1300 mm - D. 250 mm

L. 865 / 1300 mm -D. 350 mm

L. 865 / 1300 mm -D. 450 mm

KAST ACHTERZIJDE WERKBLAD 
MET ROLOEUREN 

P250x HS00 
L. 1500 / 2000 mm

KANTELBLAD 
op gelede arm 

L. 610 / 310 mm -D. 410 mm

L. 560 - D. 200 mm 

KANTELBARE EN IN DIEPTE VERSTELBARE SCHAPPEN 

te bevestigen tussen de stijlen van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm - D. 250 mm

L. 635 / 865 / 1300 mm - D. 350 mm

L. 635 / 865 / 1300 mm - D. 450 mm

MAGNETISCHE 

GEREEDSCHAPHOUDER 
draagvermogen tot 6kg 

L. 35 / 200 mm
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KANTELFRAME + 2 RAILS L. 635 
L. 700 mm -H. 460 mm

DRAAIBLADEN 

draaiing door kogelkrans 
DIA. 380 / 600 mm 

ELEKTROSTATISCH E 

BESCHERMKIT ESD 

MINI-RAIL VOOR BEVESTIGING 
VAN STAPELBAKKEN 

op geperforeerd paneel 
L.75/145mm

EUROPESE BAKKEN 
L. 600 - P. 400 -H. 200 mm

L. 400 - P. 300 -H. 200 mm

L. 600 - P. 400 -H. 300 mm 

VIJZELS V10 

KANTELBAK 
1 L - 3,5L - 1 0L 

WIELEN R100 

LADEN BLOK 

met 1 tot 6 

STEUN 
10 A4-HOEZEN 

>• • • • 
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FLESSEN- FLACON-
HOUDER HOUDER 

L.100-D.100m L.630-D.110m

-H.130mm -H.120mm
·· •· ., .

STEUNRAIL VOOR STAPELBAKKEN 
te bevestigen tussen de stijlen 

van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm

" 

LOSSE VOETSTEUN 

in hoogte verstelbaar van 70 tot 250 mm 
L. 500 -D. 320 mm

ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT 

van antisliprubber 
L. 1350 -D. 1000 mm -Dikte 16 mm

STEUN VOOR VUILNISZAK 
lnschuifbaar 

L. 431 mm - D. 307 mm



PLUSPUNTEN VAN DE PTH-WERKBANKSERIE 

VAST - MECHANISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR 

ROBUUST VEILIG 

0 
KLEUREN VAN DE PTH-WERKBANK 

RAL 1015 BS RAL 1018 JS RAL 2004 0G RAL 3000 

PRIJS/KWALITEIT 

RV RAL 5002 BM RAL 5010 BP 

□ 
RAL 5015 BI RAL 7004 GM RAL 7016 GA RAL 7035 GC RAL 9005 NN RAL 9010 

Te vermelden kleur: Chassis 

BB 



51-WERKBANKEN
VAST - MECHANISCH, MET ZWENGEL 
EN ELEKTRISCH VERSTELBAAR 

ROBUUST - ERGONOMISCH - VEILIG - POLYVALENT 



EIGENSCHAPPEN VAN DE METALEN STRUCTUUR VAN DE S1-WERKBANK 

Labels 

Vast SI-chassis 

Het chassis bestaat uit een structuur van geprofileerd plaatstaal 
met een dikte van 25/10°. 

De poten of treden zijn in U-vorm gebogen en hebben een doorsnede 

van 42x80x42 mm en zijn gelast, de horizontale dwarsstukken zijn 

in U-vorm gebogen en hebben een doorsnede van 40x60x40 mm. 

De structuur is gelakt met een in de oven op 180° ( gepolymeriseerde epoxy poedercoating. 

Gecertificeerde last 

De structuur is zodanig ontworpen dat na de onderlinge montage van de metalen delen geen schroeven of 

bouten zichtbaar zijn voor een verhoogde bescherming van de gebruiker tegen letsels. 

Het SI-chassis kan aan de grond bevestigd worden dankzij een geperforeerde plaat die onderaan de poten 

een grondplaat vormt. Door deze plaat wordt de vloer niet ingedrukt. 

Koppeling van structuur en werkblad 

De structuur van de 5I-werkbank kan voorzien worden van werkbladen van beukenhout van 40 of 24 mm, 

een gelaagd Resitop-blad met hoge thermische weerstand van 40 of 30 mm, een gelaagd antistatisch 

ESD-blad van 30 mm, een melamineblad van 38 of 28 mm, een krasvast Soupledur-blad van 40 mm, een 

schokbestendig Taralay-blad van 40 mm en een meervoudig gelaagd PEHD-beukenblad van 45 mm. 

Het werkblad wordt aan de structuur bevestigd door draadbouten TH 6x25 met zeskante kop en kan tot aan 

de rand of in het midden aangebracht worden naargelang de behoefte van de gebruiker. 

Afmetingen van de werkposten 

• Breedtes: 750 (uitsluitend voor P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400
• Dieptes: 750 en 1000

Opties 

Een van de treden of beide kunnen vervangen worden door een onderbak die het werkblad ondersteunt, evenals 

de hoge en lage dwarsstukken. Deze bak heeft een totale breedte van 430 mm en een totale diepte van 600 mm. 

De poten kunnen uitgerust worden met in de hoogte verstelbare vijzels (verstelbare hoogte 30 mm van 825 mm 

tot 855 mm voor de vaste structuur en zonder werkblad) of een set van 4 wielen van 100 mm waarvan 2 met 

rem, in welk geval het draagvermogen 300 kg bedraagt. 

Montage 

• Snelle en eenvoudige montage.

• Werkbank als kit geleverd.

• Montage op aanvraag mogelijk.

De Sl-werkbank heeft het NF milieucertificaat, het NF technisch meubilaircertificaat en 

het GS-label. De werkbladen hebben het PEFC-certificaat � !' -f.Q,8� ... i>EFI: De gecertificeerde toelaatbare last van de vaste SI bedraagt 1500 kg. Voldoet aan de 

norm XPD 65762. 
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EIGENSCHAPPEN VAN DE METALEN STRUCTUUR VAN DE MECHANISCH IN 

HOOGTE VERSTELBARE S1-WERKBANK 

LABELS 

Mechanisch in hoogte verstelbaar SI-chassis 

Het chassis bestaat uit een structuur van geprofileerd plaatstaal met 
een dikte van 25/1oe. 

De paten of treden zijn in U-vorm gebogen en hebben een doorsnede 

van 42x80x42 mm en zijn gelast, de horizontale dwarsstukken zijn in 

U-vorm gebogen en hebben een doorsnede van 40x60x40 mm.

Met de versie van de met een tandheugel verstelbare 51-werkbank kan 

de gebruikshoogte met stappen van 40 mm versteld warden door een 

blokkering met schroef en bout. De hoogte van het chassis exclusief 

dikte van het werkblad kan versteld warden van 740 tot 1020 mm. 

Koppeling van structuur en werkblad 

8 
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De structuur van de 51-werkbank kan voorzien warden van meervoudig gelaagde werkbladen van beukenhout van 
40 of 24 mm, een gelaagd Resitop-blad met hoge thermische weerstand van 40 of 30 mm, een gelaagd antistatisch 

ESD-werkblad van 30 mm, een melamineblad van 38 of 28 mm, een krasvast Soupledur-blad van 40 mm, een 

schokbestendig Taralay-blad van 40 mm en een meervoudig gelaagd PEHD-beukenblad van 45 mm. 

Het werkblad wordt aan de structuur bevestigd door draadbouten TH 6x25 met zeskante kop en kan tot aan de 

rand of in het midden aangebracht warden naargelang de behoefte van de gebruiker. 

Afmetingen van de werkposten 

• Breedtes: 750 (uitsluitend voor P. 750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400

• Dieptes: 750 en 1000

Opties 

De paten kunnen uitgerust warden met in de hoogte verstelbare vijzels (verstelbare hoogte 30 mm van 825 mm 

tot 855 mm zonder werkblad) of een set van 4 wielen van 100 mm waarvan 2 met rem, in welk geval het 

draagvermogen 300 kg bedraagt. 

Montage 

• Snelle en eenvoudige montage.

• Werkbank als kit geleverd.

• Montage op aanvraag mogelijk.

De werkbladen hebben het PEFC-certificaat. 
De gecertificeerde toelaatbare last van de mechanisch in hoogte verstelbare SI bedraagt 1000 kg. 
Voldoet aan de norm XPD 65762. 
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EIGENSCHAPPEN VAN DE METALEN STRUCTUUR VAN DE MET 

EEN ZWENGEL IN HOOGTE VERSTELBARE S1-WERKBANK 

LABELS 

Met zwengel in hoogte verstelbaar SI-chassis 

Het chassis bestaat uit een structuur van geprofileerd plaatstaal met 

een dikte van 25/10°. 

De paten of treden zijn in U-vorm gebogen en hebben een doorsnede 

van 42x80x42 mm en zijn gelast, de horizontale dwarsstukken zijn in 

U-vorm gebogen en hebben een doorsnede van 40x60x40 mm.
8 
l.J§.j 

Dankzij de met een zwengel verstelbare versie van de SI-werkbank kan de hoogte nauwkeurig naar wens 

afgesteld warden. Door middel van 4 hydraulische vijzels kan het frame met daarop het werkblad hoger 

gezet warden. Dit systeem garandeert een grote stijfheid van de structuur op alle hoogtes. 

De vijzels warden bediend door een inklapbare zwengel met een hendel van 125 mm. Bij elke slag van de 
zwengel wordt de hoogte 5 mm versteld. De hoogte van het chassis exclusief dikte van het werkblad kan 

versteld warden van 750 tot 1020 mm. 

Koppeling van structuur en werkblad 

De structuur van de SI-werkbank kan voorzien warden van meervoudig gelaagde werkbladen van beukenhout van 

40 of 24 mm, een gelaagd Resitop-blad met hoge thermische weerstand van 40 of 30 mm, een gelaagd antistatisch 

ESD-werkblad van 30 mm, een melamineblad van 38 of 28 mm, een krasvast Soupledur-blad van 40 mm, een 

schokbestendigTaralay-blad van 40 mm en een meervoudig gelaagd PEHD-beukenblad van 45 mm. 

Het werkblad wordt aan de structuur bevestigd door draadbouten TH 6x25 met zeskante kop en kan tot aan de 

rand of in het midden aangebracht warden naargelang de behoefte van de gebruiker. 

Afmetingen van de werkbanken 

• Breedtes: 750 (uitsluitend voor P. 750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400

• Dieptes: 750 en 1000

Opties 

De paten kunnen uitgerust warden met in de hoogte verstelbare vijzels (verstelbare hoogte 30 mm van 825 mm 
tot 855 mm zonder werkblad) of een set van 4 wielen van 100 mm waarvan 2 met rem. 

Montage 

• Werkbank gemonteerd geleverd.

De werkbladen hebben het PEFC-certificaat. De toelaatbare last van de met een zwengel 

in de hoogte verstelbare 51-werkbank bedraagt 300 kg. 

Voldoet aan de norm XPD 65762. 





EIGENSCHAPPEN VAN DE METALEN STRUCTUUR VAN DE ELEKTRISCH IN 

HOOGTE VERSTELBARE 51-WERKBANK 

� 
-

LABELS 

Elektrisch in hoogte verstelbaar SI-chassis 

Het chassis bestaat uit een structuur van geprofileerd plaatstaal 
met een dikte van 25/1oe . 
De poten of treden zijn vervaardigd uit in U-vorm gebogen plaatstaal 
met een doorsnede van 62x87x62. 
Dankzij de elektrisch verstelbare versie van de SI-werkbank kan de 
hoogte nauwkeurig naar wens afgesteld worden. Door middel van 
4 elektrische kolommen kan het frame met daarop het werkblad 
hoger gezet worden. De bediening bevindt zich onder het werkblad. 
De hoogte van het chassis exclusief dikte van het werkblad kan 
versteld worden van 700 tot 1100 mm. 
Maximale snelheid onbelast: 38 mm/s 

Elektrisch 

De bediening bevindt zich onder het werkblad van de werkbank. De bediening wordt gevoed op een spanning 
van 230 V, 50 Hz. De bediening is bijzonder compact en licht van gewicht. De kabellengte van de bediening 
bedraagt 3200 mm. 

Afstandsbediening 

Er kunnen 4 standen in het geheugen worden opgeslagen, voorzien van een hulpscherm voor de gebruiker en 
een memosysteem via een lichtsignaal (groen of oranje) om de gebruiker te adviseren zijn afstellingen aan te 
passen. De afstandsbediening wordt geactiveerd door een eenvoudige druk in de gewenste richting voor een 
optimaal gebruiksgemak. 
De afstandsbediening heeft een discreet en modern design met een glanzend oppervlak en ge'integreerd scherm. 
Door middel van de Bluetooth-communicatie en de te downloaden applicatie kunnen ook herinneringsberichten 
weergegeven worden op computers en smartphones. Deze afstandsbediening wordt geleverd met een 1700 mm 
lange kabel met RJ45 stekker. 

Koppeling van structuur en werkblad 

De structuur van de SI-werkbank kan voorzien worden van meervoudig gelaagde werkbladen van beukenhout van 
40 of 24 mm, een gelaagd Resitop-blad met hoge thermische weerstand van 40 of 30 mm, een gelaagd antistatisch 
ESD-werkblad van 30 mm, een melamineblad van 38 of 28 mm, een krasvast Soupledur-blad van 40 mm, een 
schokbestendig Taralay-blad van 40 mm en een meervoudig gelaagd PEHD-beukenblad van 45 mm. 
Het werkblad wordt aan de structuur bevestigd door draadbouten TH 6x25 met zeskante kop en kan tot aan de 
rand of in het midden aangebracht worden naargelang de behoefte van de gebruiker. 

Afmetingen van de werkposten 

• Breedtes: 750 (uitsluitend voor P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 en 2400
• Dieptes: 750 en 1000

Opties 

De elektrisch verstelbare SI-werkbank kan uitgerust worden met de volgende laden: 1 xH 150, 2xH75, 2xH 150, 
4xH75, 3xH100, 2xH75 + 1xH150, 1xH75 + 1xH100 + 1xH125, 1xH100 + 1xH200, 1xH300. 
De poten kunnen uitgerust worden met in de hoogte verstelbare vijzels (verstelbare hoogte 30 mm van 825 mm 
tot 855 mm zonder werkblad) of een set van 4 wielen van 100 mm waarvan 2 met rem. 

Montage 

• Snelle en eenvoudige montage.
• Werkbank als kit geleverd.
• Montage op aanvraag mogelijk.

De werkbladen hebben het PEFC-certificaat. @ 
De toelaatbare last van de elektrisch in hoogte verstelbare SI bedraagt 300 kg. 

Voldoet aan de norm XPD 65762. 

?EFC 
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ACCESSOIRES 

GEPERFOREERDE PANELEN 

te bevestigen tussen de stijlen 
van de opbouw 

L. 635 / 865 / 1300 mm - H. 375 mm

ELEKTRISCHE BALK 
MET SCHAKELAAR 

L. 440 / 640 / 865 / 870 / 1300

HELLENDE ELEKTRICITEITSBALK 
zonder schakelaar 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

MAGNETISCHE 
SCHRIJFBORDEN 

L. 635 /865 /1300 mm
H.450mm

LED-WERKBANKLAMP 
Schakelaar en regelpotentiometer 

L. 690 / 920 / 1355 mm -B. 230 mm
H. 50mm

TROLLEY 

OPBOUWSTIJLEN 
hoogte 1200 

met dwarsstukken voor werkbank 
L. 750 / 1000 / 1200 / 1500 /

1800 / 2000 mm (2 of 3 stijlen)

•========�-

LED-BUISLAMP 

Bevestiging door magneet onder schap 
of op stljl, waterdicht 

L. 620 / 670 mm

STEUN VOOR LED-WERKBANKLAMP 
MET RAIL VOOR TROLLEYS 

L. 635 / 865 / 1300 / 1530 / 1760
•• I t ••••• •• •  •• •• 

INSCHUIFBARE TOETSENBORDSTEUN VERSTELBARE EN BEVEILIGDE 
+ MUISSTEUN COMPUTERSTEUN 

L. 585 mm - D. 330 mm - H. 80 mm 'L 140/190mm-D.350/498mm-H.464mm'

DISPENSER KEUKENROLPAPIER 
L. 380 - D. 270 mm

ETIKETDISPENSER 
L.400mm

SCHAPVERHOGING 
met 2 zljopeningen 

voor kabeldoorvoer 
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm 

SCHEIDING VOOR SCHAP 
D. 250 / 350 / 450 mm - H. 190 mm

DISPENSER VERPAKKINGSPAPIER 

te bevestigen tussen de stijlen 
L. 635 / 865 / 1300 mm

TUSSENSCHAP 
VOOR SCHAPVERHOGING 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

BEVESTIGINGSSTEUN ACHTERZIJDE 

voor flatscreen tot 22" dubbele arm 
L. 250 - P. 180 mm

. 

.. 

TOETSENBORDSTEUN 
VOOR SCHERMSTEUN 
L. 560 mm - D. 200 mm

VERPAKKINGSPAPIERSNIJDER 

met ergonomische handgreep 
L. 635 / 865 / 1300 mm

GEPERFOREERDE ACHTERWAND 
VOOR SCHAPVERHOGING 

L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm



GEPERFOREERDE ACHTERWAND 
BOVEN, HOOGTE 585 MM 

met 2 stijlen voor werkbank 
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

KANTELBARE SCHAPPEN 
te bevestigen tussen de stijlen 

van de opbouw 
L. 865 / 1300 mm -D. 250 mm
L. 865 / 1300 mm -D. 350 mm
L. 865 / 1300 mm - D. 450 mm

KAST ACHTERZIJDE WERKBLAD 
MET ROLDEUREN 

P250x H800 
L. 1500 / 2000 mm

KANTELBLAD 
op gelede arm 

L. 610 / 310 -D. 410 mm
L. 560 - D. 200 mm

KANTELBARE EN IN DIEPTE VERSTELBARE SCHAPPEN 
te bevestigen tussen de stijlen van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm -D. 250 mm
L. 635 / 865 / 1300 mm -D. 350 mm
L. 635 / 865 / 1300 mm -D. 450 mm

MAGNETISCHE 
GEREEDSCHAPHOUDER 
draagvermogen tot 6kg 

L. 35 / 200 mm

MINI-RAIL VOOR BEVESTIGING 
VAN STAPELBAKKEN 

op geperforeerd paneel 
L. 75 / 145 mm

LADEN BLOK (TOT H 530 MM) 
ONDERBAK (H 800 MM) 

uitsluitend voor de vaste S1-werkbank 

STEUN 
10 A4-HOEZEN 

FLESSEN- FLACON-
HOUDER HOU DER 

L.100-D.100m 'L.630-D.110m
-H.130mm -H.120mm

--·•·· . . , 

STEUNRAIL VOOR STAPELBAKKEN 
te bevestigen tussen de stijlen 

van de opbouw 
L. 635 / 865 / 1300 mm

.. .. , 
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KANTELFRAME + 2 RAILS L. 635 
L. 700 mm -H. 460 mm

DRAAIBLADEN 
draaiing door kogelkrans 

DIA. 380 / 600 mm 

ELEKTROSTATISCHE 
BESCHERMKIT ESD 

EUROPESE BAKKEN 
L. 600 -P. 400 -H. 200 mm
L. 400-P. 300 - H. 200 mm
L. 600 - P. 400 - H. 300 mm

VIJZELS V10 

KANTELBAK 
1L-3,5L - 10L 

WIELEN R100 

..J 

LOSSE VOETSTEUN 
in hoogte verstelbaar van 70 tot 250 mm 

L. 500 -D. 320 mm

ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT 
van antisliprubber 

L. 1350 - D. 1000 -Dikte 16 mm

STEUN VOOR VUILNISZAK 
lnschuifbaar 

L. 431 mm - D. 307 mm



PLUSPUNTEN VAN DE SI-WERKBANKSERIE 

VAST - MECHANISCH, MET ZWENGEL EN ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR 

ROBUUST ERGONOMISCH VEILIG POLYVALENT 

e 
_A VOLDOET AAN DE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN DE 
� EUROPESE RICHTLIJN 2006/42/EG 

KLEUREN VAN DE S1-WERKBANK 

RAL 1015 BS RAL 101B JS RAL 2004 OG RAL 3000 RV RAL 5002 BM RAL 5010 BP 

RAL 5015 BI RAL 7004 GM RAL 7016 GA RAL 7035 GC RAL 9005 NN RAL 9010 BB 

-

Te vermelden kleur: Chassis 

GARANTIE: 

Onze materialen warden 5 jaar gegarandeerd vaar anderdelen en werkloon tegen 

fabricagefouten en in het kader van een narmaal gebruik. 




