
Step 4 management met InBetween en tussenkast

Techniek
zit-zit: 65-89 cm 

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

aan zijde wang

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

aan zijde wang

• hoogte afleesbaar op de poten

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

blad, aan zijde wang

•  hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

Uniek
• zie voor alle specifieke kenmerken produc tblad Step 4 en 

productblad Step 5

• werkplekken worden deels afgemonteerd geleverd

Step 4 en Step 5 management is een uitbreiding van het standaard 

Step-assortiment. De managementserie omvat kastelementen 

waarbij de poot in de kast geïntegreerd wordt. Bij enkele bureaus en 

2-persoons workbenches kunnen de kastelementen als eindkast 

worden geplaatst. Bij 4-persoons workbenches als tussenkast.

Accessoires
• legbord te gebruiken achter draaideur   

• cilinderslot per set fronten of per draaideur   

• zitkussen, geschikt voor uiteinde kastelement

• 2-zijdig kantelbare metalen kabelgoot (het is bij deze opstellingen 

niet mogelijk om gebruik te maken van een aortakabelgoot)(*)

Step management

(         )
optioneel

zit-sta: 65-130 cm

(alleen met Step 4 mogelijk)

• elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. het modulaire “inline-

systeem” 

• standaard voorzien van anti-collision elektrisch hoogte 

verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, 

aan zijde wang

• optioneel d.m.v. display onder of in het blad, aan zijde wang

• hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

(         )
optioneel

Kastelementen
Kastelement enkele werkplek optie 1: 

• 2x draaideur geschikt voor A4-ordners

• 1 draaideur geschikt voor CPU of opbergvak

• ventilatierooster boven CPU/opbergvak

• afmeting kast 54x173x61 cm (hxbxd)

Kastelement enkele werkplek optie 2: 

• 1 pennenlade, 1 materiaallade en 1 hangmappenlade

• 1 draaideur geschikt voor A4 ordners

• 1 draaideur geschikt voor CPU of opbergvak

• ventilatierooster boven CPU of opbergvak

• afmeting kast 54x173x61 cm (hxbxd)

Kastelement duo en 4-persoonswerkplek optie 1:

• 2x2 (duo) of 4x1 (4-pers) draaideur geschikt voor ordners

• 2x1 (duo) of 4x1 (4-pers) draaideur geschikt voor CPU of opbergvak

• ventilatierooster boven CPU of opbergvak

• afmeting 54x283x61 cm (hxbxd)

Kastelement duo en 4-persoonswerkplek optie 2:

• 2x (duo) of 4x (4-pers) 1 pennenlade, 1 materiaallade en 1 

hangmappenlade

• 2x (duo) 1 draaideur geschikt ordners 

• 2x (duo) of 4x (4-pers) 1  draaideur geschikt voor CPU of opbergvak

• ventilatierooster boven CPU of opbergvak

• afmeting 54x283x61 cm (hxbxd)

Kastelement 

duo werkplek

Kastelement 2-zijdig 

4-persoons werkplek

Kastelement 

duo werkplek

Kastelement 2-zijdig

4-persoons werkplek

(*) Voor het bestellen van een 2-zijdig kantelbare metalen kabelgoot gebruikt u de volgende 
artikelnummers:  SKBG-160/180/200 voor werkblad 160/180/200
De prijzen zijn gelijk aan onze standaard kabelgoten

vepa.nl

pr
od

uc
tb

la
d:

 S
te

p-
m

an
ag

 /
 v

3a
 -

 0
7-

20
19



Step management keurmerken:

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

LaserTec 
randafwerking

Vepa keurmerken en duurzaamheid:

• ISO 9001 - kwaliteit

• ISO 14001 - milieu

• ISO 26000 - MVO -richtlijnen

• ILO - arbeids- en sociale standaarden

Step 4 of 5 enkel bureau
kastelement optie 2

Materialen - frame
• zie voor alle specifieke kenmerken productblad Step 4 en 

productblad Step 5

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

• optioneel: 36 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) 

randafwerking

• kleuren volgens kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” en 

“Decoren Trendcollectie”

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

Kerncollectie. Overige kleuren met standaard ABS-randafwerking 

volgens kleurenkaart.

Keurmerken

Step 4 of 5 duo
kastelement optie 1

NPR 1813
EN 527-1
EN 527-2

Step management

Step 4 of 5 - management bovenaanzichten

Materialen - wangen
• zie voor alle specifieke kenmerken productblad Step 4 en 

productblad Step 5

Step 4 of 5 4-persoons
kastelement optie 2

Materialen - kast
• romp en sluitzijdes 12 mm hpl, kleur volgens kleurenkaart

• deuren en/of fronten 18 mm melamine, kleur volgens kleurenkaart

• deuren en/of fronten uitgevoerd met rechthoekige aluminium greep 

te verkrijgen in bladmaat 

160x90, 180x90 en 200x90 cm
te verkrijgen in bladmaat 

160x80, 180x80 en 200x80 cm

te verkrijgen in bladmaat

160x80, 180x80 en 200x80 cm

• bladen en wangen: 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
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