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Uitvoeringen:
 Blad in melamine (decor) en fineervarianten
 Blad in 19 of 25 mm
 Pootstel in wit, zilvergrijs en donker antraciet  

gepoedercoat staal 
 Diepte 170,5 / 190,5cm
 Breedte 160/180 cm

Basisconcept:
WINEA ECO DUO is een tafelprogramma met een hoge 
designwaarde en technische functionaliteit. 

Pootstelvarianten Duo:
 H-poot
 H-poot met wang 

Hoogte verstelbaarheid:
 65-125cm, d.m.v. motor - deze is ook vooraf 

programmeerbaar tot elke gewenste specifieke 
hoogte.

 Gebruiksvriendelijk en goed bereikbaar. 
Bedieningselement gemakkelijk en duidelijk in 
gebruik met op- en neer knoppen. 

Systeemopbouw Productdetails

Electrische H-poot:
 1 onderstel, 2 individuele hoogte verstellingen
 LINAK motor in elke poot
 Geen speling mogelijk in de poten, door 

geavanceerde lasermachine en diverse lagers. 
 Snel - verstelsnelheid van 40 mm/sec
 Stil in gebruik, namelijk <35dB
 Zuinig, namelijk 0,1 Watt in stand-by stand
 PIEZO weerstandherkenning
 Volgens huidige Europese ergonomische, 

ecologische en machinerichtlijnen  
 Elke poot is getest alvorens het de fabriek verlaat 

Kabelmanagement:
 Neerklapbaar kabelkanaal (onder het blad 

gepositioneerd) 
 Elektrabox, zoals netbox point
 Cpu-houder (aan de bladbuis bevestigd)

Uitbreidingsmogelijkheden:
 Losse werkplekken, vergadertafels, workbenches-

zie productsheet WINEA ECO 
 Akoestische wand – zie productsheet WINEA 

SINUS

Flexibiliteit:
 WINEA ECO duo eindeloos naast elkaar te 
positioneren. Eventueel gekoppeld met koppeling en 
WINEA SINUS akoestiekwand. Wangen zijn geen 
onderdeel van de technische constructie en kan 
daardoor op gewenste poot geplaatst worden, 
bijvoorbeeld alleen aan buitenste zichtzijde. Dit geeft 
veel voordelen o.a. voor maximale beenvrijheid, de 
schoonmaak, flexibiliteit, veranderbaarheid.

Uitstraling:
 Strak en duidelijk design 
 Eenheid in blokopstellingen 

Normen en richtlijnen, gecertificeerd met:
 DIN EN 527-1:2011 (ergonomie)
 DIN 147 + 4543-1
 DIN BGR 234 + 650
 DIN EN ISO 9241-5
 EMAS 
 Der Blaue Engel (milieu)
 Quality office 
 Machinerichtlijnen 2006/42/EG

Aandachtspunten

WINEA ECO DUO elektrisch 
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