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UP
MOGELIJKHEDEN
>>
UP i.work: H-poot
>>
UP i.box: cassettepoot
>>
UP slimm single: T-poot
TOPBLAD
>>
Melamine
22 mm, vervaardigd uit meubelplaat (densiteit 650 kg/m³) bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden),
stootvaste boord in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken. De melamine is krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
>>
Volkern
13 mm (densiteit 1.400 kg/m³), zwarte binnenkern. De volkern is zeer krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
>>
Lichtgewicht
38 mm, vervaardigd uit stabiele honinggraatkern, bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden), stootvaste boord
in ABS, 2 mm met afgeronde hoeken.
ONDERSTEL
>>
Gepoedercoat onderstel en draagkader waar het topblad op geschroefd wordt.
>>
Gelast draagkader bestaande uit buizen van 40 x 30 mm (dikte: 2 mm) en gebogen profielen van 3 mm.
>>
Elektrische hoogteverstelling:
- T-poot: van 633 tot 1283 mm (bij topblad 22 mm)
- H-poot: van 606 tot 1256 mm (bij topblad 22 mm)
- Cassettepoot: van 650 tot 1300 mm (bij topblad 22 mm)
>>
De hoogteverstelling gebeurt elektrisch d.m.v. een handset, standaard rechts gemonteerd onder het topblad. De
bediening heeft 2 geheugenposities, een LED diode herinnering en mogelijkheid om via Bluetooth te verbinden met
een app.
>>
Meerprijs: handset met extra functionaliteiten zoals een display, 4 geheugenfuncties en LED herinneringsstrip.
>>
Elke poot is voorzien van stelvoeten:
- H-poot: ongeveer 1 cm uitdraaibaar.
- T-poot en cassettepoot: ongeveer 2 cm uitdraaibaar.
AFMETINGEN
UP slimm single – UP i.box single
>>
Diepte 80, 90, 100 cm
>>
Breedte 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm
Bench
>>
Diepte 140, 160, 180, 200 cm
>>
Breedte 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm
BEKABELINGSMOGELIJKHEDEN
>>
Standaard voorzien van horizontale kabelgeleiding via kunststof kabelklemmen.
>>
Kantelbare kabelgoot (optioneel) die in het topblad geschroefd wordt (met standaard trekontlasting).
>>
Centrale kabelgoot (open of verschuifbare kleppen) mogelijk bij UP i.work en UP i.box bench.
>>
Top Access en verticale kabelgeleiding mogelijk.
OPTIES
>>
CPU houder - Lamp Costanza - Lamp Constanzina - Wireless Charging - Akoestische scheidingswanden - ...

www.pami.be

WORKSPACE DESIGNERS
Factory & showroom
Showroom Tour & Taxis

Industrielaan 20
Showroom B4

Nolimpark 1408
Havenlaan 86 C

3900 Overpelt
1000 Brussels

Tel +32 11 800 700 info@pami.be
Tel +32 24 752 240

BE 0434 820 019

