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CONNEX P4-Z
BUREAU MET ZWEVEND BLAD
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Technische omschrijving
Attesten & normeringen
Het Connex P4 programma is met succes getest door de TÜV op onderstaande normen :
• PPP 55022A:2012
• DIN EN 527-1:2011
• DIN EN 527-2:2003
• DIN EN 527-3:2003
• NPR 1813:2009/C1:2011

Poten
•
•
•
•

4-poots onderstel.
De horizontale en verticale buizen van de poot liggen in één lijn.
De metalen onderdelen worden gepoederlakt.
Onderaan zijn de poten voorzien van regelvoeten voor de niveau regeling van de tafel ( regelbaar
20 mm ).

Hoogteverstelling
•

•

Het bureau is beschikbaar
-> op vaste hoogte +/- 75 cm (FX);
-> met comfort hoogteverstelling (62-85 cm, voor U-poot, 67-85cm voor O-poot) (CO);
-> met een hoogteregelingsysteem met zwengel (62-85 cm, voor U-poot, 67-85cm voor O-poot) (ZL).
Dit is een continue ( traploze ) hoogte instelling. Het bureau is makkelijk verstelbaar vanuit zitpositie. De
zwengel wordt bijgeleverd bij het bureau en hangt onder het werkblad aan de technische balk. Deze kan
weggeborgen worden wanneer de tafel op de juiste hoogte staat.
Bij zwengelverstelbare bureaus zijn geen aanbouwmogelijkheden. In de andere uitvoeringen bestaan
diverse aanbouwmogelijkheden in L-vorm zowel als verlenging.
De hoogte is gemakkelijk afleesbaar via een schaal op de poot.
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Frame
•
•
•
•
•
•
•

Op het solide metalen frame wordt een houten blad in gemelamineerde spaanplaat van 25 mm
gemonteerd.
Het frame bestaat uit twee poten, 2 technische balken en een bovenblad, waarbij de constructie zodanig
gemaakt is dat een maximale beenruimte bekomen wordt.
Alle onderdelen zijn afgerond zodat de gebruiker zich niet kan kwetsen.
De poten worden gekoppeld aan het frame dat vastgeschroefd zit op het werkblad.
De poten, vervaardigd in vierkante buisstaal (*) zijn gelast op verbindingstraversen.
(*) bureaus op vaste hoogte : 50 x 50 mm; bureaus hoogteverstelbaar : 50 x 50 mm en 45 x 45 mm.
De poten staan op de uiterste hoeken van het werkblad.
De aanbouwtafel ( 90° , 180° ) wordt rechtstreeks gekoppeld aan de technische balken van het
hoofdframe. Zo ontstaat er een stevig geheel.

Bovenbladen
•
•

•
•

Het melamine werkblad is vervaardigd uit spaanplaat met een dikte van 25 mm en een dichtheid van
650 kg/m³.
De bovenbladen zijn afgewerkt met een ABS kantenband met een dikte van 2 mm. De bovenbladen
voldoen aan de EN 14322 norm. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en PEFC
gecertificeerd.
Het bovenblad wordt zwevend op het frame gemonteerd.
Het bureau kan in plaats van een melamine blad voorzien worden van een volkern topblad in dikte 13
mm.

Bekabeling
•
•

Het bureau kan worden voorzien van metalen kabelgoten voor de horizontale kabelgeleiding.
Optioneel kan een kunststof kabelslurf of een metalen opzetstuk op de poot voor de verticale
kabelgeleiding worden voorzien.
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