
|Jor| 08/06

Uitvoeringen:

� Breedte 120/140/160/180/200/220/240

� Diepte 45 (zitbank) / 60/80 

� Hoogte 110/94/74/50(zitbank)

� Bank, tafel, bartafel halfhoog, bartafel hoog

Basisconcept:

WINEA PLUS is een systeem van wangentafels en 

banken voor gebruik bij meetings, tussenzones, sociale 

ruimtes en wachtruimtes. Als vrijstaand meubel en ook 

in combinatie met een WINI kastsysteem, zoals WINEA 

MAXX. 

Varianten:

� Bank 

� Tafel 

� Bartafel

� Opzetelement 

Uitstraling:

� Ranke elegante belijning

� Uitgebreide keuze in kleuren ( diverse uni of      

houtstructuren/fineren en in de stoffen) 

Systeemopbouw Productdetails

Opbouw:

� 2 zijwangen en tafelblad 1,3cm dik 

� 3-laags spaanplaat (2,5/1,9/1,3cm) met decor of 

fineer afwerking op de buitenste laag. 

� Binnenzijde van de zijwangen met stof bespannen. 

Stof is uitneembaar en wordt bevestigd in profiel 

door de siliconen strip/bies. 

� Zijwangen voorzien van verstelbare glijders, 

verstelbereik 1 cm 

� Stalen profiel zorgt voor stabiliteit en is tevens het 

kabelkanaal. Te bereiken via de afneembare stof.

� Het stalen profiel heeft een materiaaldikte van 0,015 

cm en is met een poedercoating afgewerkt.

� Randen met een 0,3 cm dikke ABS-rand of met een 

0,3 cm dikke massief houten rand voorzien en met 

een radius van 0,3 cm afgerond. 

Uitbreidbaar:

� Opzetmodule voor opberg of elektravoorziening

� Elektraboxen of elektrapoint

� Opzetwang op WINI kasten, bijv. WINEA MAXX

� Krukken, bijv. CONNECTION CENTRO

� Gestoffeerd kussen op de bank (maatvoering zelf 

te bepalen)

Flexibiliteit:

� Vrijstaand, dus overal te plaatsen

Normen en richtlijnen, gecertificeerd met:

� DIN 68765, emissieklasse E1 

� DIN 4102 B1, BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 7 

Class 0, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 -

507 M1 (voor de Camira Lucia bekleding)

� BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 6 Class 0 (Camira

Blazer Lite bekleding)

� EN 1021-1und 2, EN 13501-1, BS 7176 Low Hazard 

(Camira Synergy bekleding)

� Alle toegepaste materialen laten zich eenvoudig 

scheiden voor recycling. 

De nalevertermijn voor verslijtbare delen bedraagt 

minstens 5 jaar.

Alle onderdelen zijn gedemonteerd en achteraf te 

veranderen

De levering geschiedt gedemonteerd in zijwanden, 

tafelblad, stofbespanning en optioneel 

opzetelelement.
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