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Ergonomische werktafels 
Haal het meeste uit je werkruimte met onze slimme, 
gepersonaliseerde werktafels 

Creëer een werkruimte die precies is 
toegespitst op wat u nodig heeft. Onze 
ergonomische tafels zijn verstelbaar in 
hoogte en kunnen zware ladingen dragen. 
Daarnaast kan het ontwerp naar wens 
worden aangepast, zodat hij precies 
aansluit op uw wensen. 



Deze ergonomische werktafel 
is specifiek ontworpen voor het 
gebruik van laptops. Er zit speling 
tussen de balken en de muur, zodat 
er ruimte is voor elektriciteitskabels, 
en de stopcontacten toegankelijk 
blijven. Hij is verstelbaar in hoogte, 
tot maximum van 500mm, waardoor 
hij geschikt is voor gebruikers van 
verschillende lengte.

ITEM NUMMER 2620609 

Max. lengte 400 – 650mm

Max. breedte 600 – 900mm

Max. hoogte 690 – 1190mm

Max. gewicht 80kg

Kleur Hvid RAL 9016

Deze stevige, ergonomische 
werktafel is speciaal ontworpen 
voor het ondersteunen van 
zwaardere gewichten. Met zijn 
dubbele draagstangen, heeft hij een 
draagvermogen van maximaal 125kg. 

ITEM NUMMER 2620604

Max. lengte 625 – 1255mm

Max. breedte 900 – 2400mm

Max. hoogte 450 – 900mm

Max. gewicht 125kg

Kleur Hvid RAL 9016

ITEM NUMMER 2620619

Max. lengte 400 – 650mm

Max. breedte 600 – 900mm

Max. hoogte 690 – 1190mm

Max. gewicht 80kg

Kleur Hvid RAL 9016

Het ontwerp van deze werktafel 
vergemakkelijkt het gebruik van 
desktop computers. Er zit een 
speciale ruimte voor het toetsenbord 
onder het tafelblad, en de steun 
onderaan houd de computer case 
op zijn plaats. De tafel heeft een 
draagvermogen van maximaal 80kg, 
en is verstelbaar in hoogte. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende consultatie. 

HOOFKANTOOR

+31 30 6 345 345
info-nl@scanmodul.com SCANMODUL.COM

INTERNATIONAAL

+31 30 6 345 345
info-global@scanmodul.com
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