
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Economy 200 

Er is altijd een oplossing! 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

De standaard kleuren: 

RAL 5013 RAL 7035 

frame staanders 
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Met trots presenteren wij ons nieuwe tafelprogramma: 

Een 100% Nederlands kwaliteitsproduct, geproduceerd met de meest moderne technieken.     

Het resultaat: 420 mm verstelbare werktafels (per 30 mm), zeer stabiel, in alle hoogtes en       

eenvoudig uit te breiden met aanbouwtafels en tussenbladen.  

Dit zeer scherp geprijsde programma staat nu tot uw beschikking. 

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om dit  programma zelf te monteren, tegen nog       

scherpere prijzen en voorzien van een heldere montage instructie. 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 
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Opbouw 

1200 - 1600 - 2000 mm 600 - 800 mm 

Grote keuze bladen 

Kunststof stelvoet 

Eenvoudig in hoogte instelbaar 

Verstelbereik 420 mm 

Optioneel onderblad Instel-hulp  

  Wielen ø 75 mm 

Per 30 mm in te stellen 



5 

Werkbladdieptes 600 mm en 800 mm 

 Werkbladen Volkern 13 mm: 

 Massieve krasbestendige kunststof 

 Bestand tegen water, kalieën, logen en zuren 

 Anti-statisch 

 Lichtgrijs, zwarte kern 

 Werkbladen massief beuken 19 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriende-

lijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is 

noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Werkbladen massief beuken 40 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriende-

lijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is 

noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Werkbladen ESD-veilig 17 mm: 

 17 mm dik met verdichte spaankern en een toplaag van dissipatief HPL 

 Geleidend vermogen (Ra) ca. 10⁷Ω 

 Randafwerking geïntegreerd 6 mm dik stootvast Volkern 

 Werkbladen RVS 20 mm: 

 20 mm dik met watervast verlijmde spaankern 

 Toplaag 1,2 mm RVS 304, afwerking K320 geslepen 

 randen en zijkanten omgezet 

 Hoeken gelast 

 óók + lak 

 óók + lak 
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Werkbladdieptes 600 mm en 800 mm 

Werktafel 

Leverbare breedtes: 1200, 1600 en 2000 mm 

Aanbouwtafel 

Leverbare breedtes: 1135, 1535 en 1935 mm 

Verrijdbare werktafel 

Leverbare breedtes: 1200, 1600 en 2000 mm 
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Aanbouwtafels + tussenbladen 

 

 

1200 mm  +  1135 mm  =  2335 mm            

1600 mm  +  1135 mm  =  2735 mm            

1600 mm  +  1535 mm  =  3135 mm            

1600 mm  +  1935 mm  =  3535 mm                    

2000 mm  +  1935 mm  =  3935 mm 

basistafel    aanbouwtafel   totale breedte 

Voorbeelden tafelbreedtes met aanbouwtafel 

1200 mm  +  1070 mm  +  1200 mm  =  3470 mm     

1600 mm  +  1070 mm  +  1200 mm  =  3870 mm       

1600 mm  +  1070 mm  +  1600 mm  =  4270 mm       

1600 mm  +    1470 mm  +  1600 mm  =  4670 mm       

1600 mm  +  1870 mm  +  1600 mm  =  5070 mm          

2000 mm  +  1470 mm  +  2000 mm  =  5470 mm       

2000 mm  +  1870 mm  +  2000 mm  =  5870 mm 

basistafel    tussenblad    basistafel    totale breedte 

Voorbeelden tafelbreedtes met tussenblad 

1200 - 1600 - 2000 mm 1135 - 1535 - 1935 mm 

1200 - 1600 - 2000 mm 1200 - 1600 - 2000 mm 1070 - 1470 - 1870 mm 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


