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Hoogteverstelbare
Inpaktafels
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Inpaktafel

•Aangepaste hoogte = 
Ergonomisch want kan 
afgestemd worden op de 
anatomie van de 
gebruikers en het type 
taken te volbrengen

•Bewezen concept: op de 
markt sinds 2008
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Productkenmerken

• Aanpasbaar in de hoogte

• Ergonomisch

• Stevig

• Hygiënisch

• Een breed gamma 
accessoires om aan 
diverse wensen 
tegemoet te komen
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In hoogte verstelbaar via een controlepaneel

De hoogte kan worden aangepast door op 
de pijlen te drukken.

Het controlepaneel heeft 3 geheugen-
posities voor voorkeurinstellingen, 
waardoor het mogelijk is voor 3 personen 
deze instellingen te programmeren. Dit is 
zeer handig indien de tafel door 
verschillende collega’s wordt gebruikt.
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Ergonomisch

• Elektronisch in hoogte verstelbaar voor 
zowel stand als zittend gebruik

• Het controlepaneel voor de aanpassing 
van de hoogte kan eenvoudig worden 
bereikt

• De hoogte is vlot traploos verstelbaar 
tussen 765 en 1265 mm
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Stevig

1. Kolommen
• 2 robuuste draagkolommen in geanodiseerd 

aluminium

• Elke kolom kan een gewicht van 150 kg dragen

• In het geval van te zware belading zullen de 
draagkolommen automatisch blokkeren

2. Poten
• De poten van de tafel zijn gemaakt uit roestvrij 

staal



7

Hygiënisch

• Het werkblad is gemaakt van 
hygiënische waterbestendige 
materialen. Naar keuze: 
• Roestvrij staal (20 mm dik)

• Volkern (13 mm dik)

• De gebruikte materialen zijn bestand 
tegen corrosie, alle frequent gebruikte 
oplossingen en desinfectantia, evenals 
tegen UV en hitte
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Afmetingen van het werkblad

Mogelijke afmetingen:

• 1800 x 800 mm

• 1800 x 1000 mm  

• 2000 x 800 mm

• 2000 x 1000 mm
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Accessoires: Ladeblok

• Een ladeblok met drie lades kan 
onder het werkblad worden 
gemonteerd

• Uitgerust met drie ABS modules 
(600 x 400 x 100 mm)

• De lades zijn uitgerust met 
hoogwaardige telescopische 
geleiders, een “soft-closing” 
mechanisme en een gesloten 
frame
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Accessoires: Bovenbouw

1

3
4

2
1. Op het werkblad kan een bovenbouw voorzien 

worden voor het aanhaken van manden of bakken, 
om klein materiaal te stockeren

2. De bovenbouw kan ook worden uitgerust met een 
LED verlichting (22V) en met of zonder 
laminaatsnijder

3. In de kolommen van de bovenbouw (aan beide zijden 
van de tafel) kunnen stopcontacten, schakelaars of 
UTP connecties worden voorzien (CEE7/5, type E)

4. De bovenbouw kan tevens uitgerust worden met een 
flexibele steun voor een portable of scherm

5. Een computerhouder onder de tafel en een 
uitschuifbaar werkblad voor een toetsenbord zijn 
tevens optioneel
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Technische specificaties

• De elektrische uitrusting die Belintra kan leveren is  
220V – 50Hz AC

• Stopcontacten, schakelaars en/of UTP connecties zijn 
voorzien van een aarding type CEE7/5, type E

• Indien een ander type elektrische aansluiting nodig is, 
moet dit lokaal worden aangeschaft

• Voor meer details: zie de technische fiche
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Aalbroekstraat 3A, B-9890 Semmerzake

t. +32 (0)9 389 00 00 – f. +32 (0)9 389 00 90

info@belintra.com – www.belintra.com

mailto:info@belintra.be
http://www.belintra.com/

