
ACTIVE.T 
MAAKT MEDEWERKERS 
BEWEEGLIJK.

FLYBY-PANEEL MET STOFFEN 
BEKLEDING
140 mm in hoogte verstelbaar 
in de stofgroepen 20, 82, 91 en 92.

BLAD
25 mm van kunststof;  
vastgeschroefd aan  
de zijframe-elementen.

AFWERKINGEN
Blad verkrijgbaar in  
kunststof uni en decor

KABELSLURF 
voor verticale elektrificatie

FRAME 
in de kleuren wit,  

aluminium- 
kleurig of zwart.

OMHOOG/OMLAAG-
BEDIENINGSPANEEL

voor een snelle instelling 
met twee toetsen  

van 640 – 1250 mm.
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ACTIVE.T INFOKAART

1 | ZIJPANEEL VOOR LOSSE TAFEL
Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm 
in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan 
één of aan beide zijden leverbaar. Zonder 
kabeldoorvoer.

2 | ZIJPANEEL VOOR WERKBLADSYSTEEM
Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm 
in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan 
één of aan beide zijden leverbaar. Zonder 
kabeldoorvoer.  
Afmetingen (H x B): 537 mm x 85 mm.

5 | WERKBLADSYSTEEM
Leverbaar in de breedtes 1200, 1400, 1600 en 
1800 mm en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm.  
De basisinstelling is voorzien van een omhoog/
omlaag-bedieningspaneel.

6 | BLAD
25 mm blad van kunststof vastgeschroefd aan de 
zijframe-elementen. Adapteruitsparingen voor de 
kabeldoorvoer kunnen optioneel worden gekozen.

3 | TAFELPANEEL
Met stof beklede tafelbrede tafelpanelen  

worden aan de achterkant van het blad  
bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBY-PANEEL
Flyby-panelen zijn 140 mm  

in hoogte verstelbaar.

Losse tafel Dubbel werkblad

Motorische hoogteverstelling 640 - 1250 mm 640 - 1250 mm

Blad 25 mm Breedtes 1200 - 2000 mm 
Dieptes 700 - 1000 mm

Breedtes 1200 - 1800 mm 
Dieptes 1480 - 1000 mm

Bladuitsparingen (optie) 1 - 3 uitsparingen –

Kabelgootaan beide zijden in/
uitklapbaar Hoogte 100 mm centrale kabelgoot

Zijpaneel links, rechts, aan beide 
zijden

links, rechts, aan beide 
zijden

Achterschot □ –

Paneel met stoffen bekleding Hoogte 430 mm,  
opbouwhoogte 450 mm

Hoogte 800 mm,  
opbouwhoogte 510 mm

Flyby-paneel met stoffen bekleding Hoogte 805 mm,  
opbouwhoogte 450 mm –

Toebehoren

     verticale kabelgeleiding Kabelslurf 40-delig Kabelslurf  
30- en 40-delig

     Kabelklemmen □ □

     PC-houder □ □

Elektrische aansluitingen
    Contactdooselementen □ □

■ Basisuitvoering    □ Optie

SMART Connector

Standaard bereid:
Ondersteuning voor 
optimaal gebruik van 
bureaufuncties 
(schakelen tussen staan 
en zitten).

Gewoon de SMART Connector 
aansluiten en het programma 
"LIVE.STAND" eenmaal op het 
bureaublad installeren. 
(Microsoft Windows 10 wordt 
aanbevolen als besturingssysteem)


