
Edge basic

Techniek
zit-zit: 62-86 cm 

• hoogte instelbaar d.m.v. comfort-click systeem

•  hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, 

zitzijde rechts (optioneel links)

•  elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder 

werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)

• hoogte afleesbaar op de poten 

•  optioneel elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. display onder of in het 

blad, zitzijde rechts (optioneel links)

• hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1

Edge basic

Uniek
constructie

• uitermate stabiel door decentrale plaatsing van 2 speciaal 

ontwikkelde traverses 

• door decentrale plaatsing van de traverses geen hinderlijke 

frameconstructie aan lange zijde; dit biedt optimale beenvrijheid

• poten zijn voorzien van justeerdoppen met een verstelbereik van 20 

mm voor gemakkelijk waterpas stellen

• werkplekken worden compleet gemonteerd geleverd

• op projectbasis in nader overleg

Edge basic kenmerkt zich door het ‘zwevende’ blad. De 

rechthoekige buis van het frame is gelast en geslepen waardoor een 

volledig naadloos frame ontstaat.

Edge basic

modulair systeem

• onderstel is een traversesysteem: accessoires eenvoudig toe te 

voegen

• maatvoering lengte per 20 cm, diepte per 10 cm

Accessoires

• uitgebreid programma horizontale en verticale bekabelings-

mogelijkheden, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, 

kabelklemmen, kabeldoorvoerdoppen, etc.

• uitgebreide elektrificatiemogelijkheden zoals opbouw- en 

inbouwcontactdozen 

• CPU-houder instelbaar

• bureaulade

• frontpaneel

• gestoffeerde (akoestische Re-felt) opzet- en voorzetwanden uit 

het InBetween-programma

• aan te vullen met diverse vergaderprogramma’s
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Edge basic

NPR 1813
EN 527-1
EN 527-2

140x80 160x80 180x80 200x80

140x90 160x90 180x90 200x90

140x80 160x80 180x80 200x80

140x168 160x168 180x168 200x168

140x188 160x188 180x188 200x188

140x90 160x90 180x90 200x90

200x100 240x120

Edge basic keurmerken:

Vepa keurmerken en duurzaamheid:

• ISO 9001 - kwaliteit

• ISO 14001 - milieu

• ISO 26000 - MVO -richtlijnen

• ILO - arbeids- en sociale standaarden

Edge basic

Materialen - frame
• vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. 

een slagvaste poedercoating

• bladdragers aan zichtzijden, staanders en voeten geëpoxeerd; 

kleuren volgens kleurenkaart “Epoxy en lak - Kerncollectie” en 

“Epoxy en lak - Trendcollectie”

• bladtraverse zwart geëpoxeerd

Materialen - bladen
• 12 mm PEFC™ volkern

• 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking 

• 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec(*) randafwerking 

• 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking 

• 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec(*) randafwerking

• kleuren volgens kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” en “Decoren 

Trendcollectie”

• bladen zijn ‘zwevend’ gemonteerd waarbij het dragende bladframe 

vrijwel onzichtbaar wegvalt

(*) Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle kleuren uit de 

Kerncollectie. Overige kleuren met standaard ABS-randafwerking 

volgens kleurenkaart.

Keurmerken

Edge basic bladmaten

• bladen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™- of 

FSC®-hout

• hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen

• NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun 

toepassing

• NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en 

bureaus

LaserTec 
randafwerking
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