
LIFE.S
ONTSNAP AAN DE ROUTINE

AFWERKINGEN
Voor bladen en randen hebt u een 
ruime keuze aan materialen en 
kleuren.

Een keur van kleuren

ACCENTEN EN INLEGELEMENTEN 
VOOR VOETSTEUNEN
In diverse kleuren voor een individuele 
vormgeving.

Onderstel van ronde buizen
Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en 
onderstelvarianten.

Tafelblad
naar keuze 13 mm of 25 mm. 

Bladhoeken standaard in hoekige 
vorm, optioneel in afgeronde vorm.

ZIJPANEEL (optioneel)
Inrichtingselement voor 

eenvoudige bevestiging aan 
het T-pootframe passend bij 

het reliëfpaneel.

PANELEN
zijn beschikbaar in 

verschillende 
uitvoeringen en stoffen. 



AAN ALLES GEDACHT
WAT WERK EFFECTIEF 
EN BEWEEGLIJK MAAKT.

Diverse panelen met
of zonder organisatierailDiverse 

flyby-panelen

Reliëfpaneel als
normale tafel-, 
hoek- of flyby-paneel

Kabelslurf en kabelkous

Printerblad

PC-houder

Zijschot als decor of 
reliëfpaneel voor T-poot

Pennenbakje en elektrobox

Mini PC-houder

Tafelmat met 
houders voor 
mobiele telefoon 
en tablet

Lade

T-poot

4-poot

A-poot

Mobiele pc-unit

Mobiel zichtscherm

Zijpaneel

Bewaarbakje

Magneetstrip

Organisatiereling

Afsluitbare laptoplade

  

FRAMEVARIANTEN

Afzonderlijke werkplekken 
Als A-poot, T-poot of 4-poot verkrijgbaar.

Teamwerkplekken 
Als A-poot werkblad, T-poot dubbel werkblad en werkblad met 4-pootframe verkrijgbaar.

Bespreek- en vergadertafels
Voor een groter gezelschap zijn

verschillende configuraties 
qua vorm en grootte beschikbaar. 

Hoekverbinder



LIFE.S INFOKAART
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Losse tafel Dubbel werkblad

Motorische hoogteverstelling 
(alleen T-poot)

680 - 1180 mm
650 - 1250 mm

680 - 1180 mm
650 - 1250 mm

Blad 13 mm of 25 mm Breedtes 800 - 2000 mm
Dieptes 600 - 1000 mm

Breedtes 1200 - 2000 mm
Dieptes 1600 mm

Bladuitsparingen (2 - 3 uitsparingen) □ □

Kabelgoot □
Kabelgoot (T-poot)
Centrale kabelgoot
(4- en A-poot)

Zijpaneel links, rechts, aan beide 
zijden

links, rechts, aan beide 
zijden

Achterschot ■ –

Toebehoren

     verticale kabelgeleiding Kabelkous Kabelkous

     Kabelklemmen ■ ■

     PC-houder ■ ■

Elektrische aansluitingen

    Contactdooselementen ■ ■

■ Basisuitvoering   □ Optie

1 | BESPREEK- EN VERGADERTAFELS
Voor een groter gezelschap zijn verschillende 
configuraties qua vorm en grootte beschikbaar. 

2 | KABELKOUS
Voor overzichtelijk kabelmanagement
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3 | TAFELMAT
Zacht, grijs vilt zorgt voor een behaaglijk 
accent. Met houders voor mobiele telefoon 
en tablet. 

4 | AFSLUITBARE LADE
Veilige opbergmogelijkheid voor laptop en 
persoonlijke bezittingen.

5 6
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5 | HOEKPANEEL
Ter afscherming, links en rechts monteerbaar.

6 | TOEBEHOREN
Verschillende aanbouwelementen van 
metaal via magneten flexibel in reliëfraster 
te plaatsen.
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Achterschot

Toebehoren

     verticale kabelgeleiding
     Kabelklemmen
     PC-houder

Elektrische aansluitingen

    Contactdooselementen

■ Basisuitvoering   □ Optie■ Basisuitvoering   □ Optie
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