
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Ferro werktafels 

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

De standaard kleuren: 

RAL 5013 RAL 7035 

frame staanders e.d. 
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De Ferro werktafels met een stalen frameconstructie hebben onmiskenbaar een geheel eigen karakter. Beslist 

opvallend, echter niet opdringerig en met een aantal markante details. 

Goed, ergonomisch verantwoord werkplekmeubilair kan tot een efficiënte en ontspannen werksfeer bijdragen. 

Bij de Ferro werktafels is de werkhoogte instelbaar van 72 tot 117 cm en in stappen van 3 cm te fixeren. Door dit 

grote instelbereik zijn de Ferro werktafels altijd aan de gewenste werkhoogte goed aan te passen, zelfs voor 

staand werken. 

Het Ferro tafelconcept is een goed doordacht multifunctioneel werkplekmeubilair, afgestemd op de eisen van        

hedendaagse en toekomstige technische werkplekken om optimaal te kunnen werken.  Ze bieden voldoende 

plaats voor apparatuur, instrumenten, datasystemen, gereedschappen e.d., maar ook elektrificatie voor het     

aansluiten van apparatuur e.d., verlichting, opbergsystemen completeren het  concept. 

De basis voor het Ferro programma is het zeer stabiele stalen frame in 5 standaard breedtes bij een               

werkbladdiepte van 800 mm. De robuuste, raamvormige 45 cm in hoogte instelbare pootframes zijn uitgevoerd 

met stelpunten voor het waterpasstellen. De pootframes zijn met langsliggers gekoppeld tot een zeer stabiele 

pootconstructie, belastbaar tot 250 kg. 

Alle onderdelen zijn in een duurzame krasvaste epoxylak gespoten. De standaardkleur voor de pootframes is 

blauw RAL 5013. De liggers, opstandstaanders, poten en dragers zijn lichtgrijs RAL 7035.                                                 

Wenst u een technische werkplek, die zich onderscheidt door een eigen stijl, functionaliteit en kwaliteit. Met   

bovendien een interessante prijsstelling door de materiaalkeuze en het toepassen van moderne                          

fabricagetechnieken? Dan kiest u voor Ferro! 

Uitvoeringen met opstand 

Werktafels met een opstand zijn zeer praktisch, omdat een extra werkniveau beschikbaar is, waardoor er meer 

werkruimte op het werkblad overblijft. De opstandstaanders hebben over de gehele lengte aan zowel de voor- 

als aan de achterzijde sleuven voor het inhaken van de opstandsteunen en accessoires. 
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Ferro werktafels 

Werkbladen Volkern 13 mm: 

 Massieve krasbestendige kunststof 

 Bestand tegen water, kalieën, logen en zuren 

 Anti-statisch 

 Lichtgrijs, zwarte kern 

 Hoeken aan de voorzijde afgerond 

 Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders 

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 

 Hoeken aan de voorzijde afgerond 

 Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders 

Werkbladen massief beuken 19 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu 
vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak.                                                                                     
(rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders 

Werkbladen massief beuken 40 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu 
vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak.                                                                                     
(rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders 

 

 

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 

 Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders 
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Ferro werktafels 

Standaard stelvoeten ESD stelvoeten Zwenkwielen ø 75 mm 

Model SVT: 

 Vlakke werktafel 

 Staanders en opstand later te plaatsen 

 Standaard werkbladdiepte 800 mm 

 Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm 

Model SOT: 

 Werktafel met opstandblad en korte staanders 

 Opstandbladdieptes: 350 en 400 mm 

 Standaard werkbladdiepte 800 mm 

 Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm 

Model SOT: 

 Werktafel met opstandblad, lange staanders, draagarmen en        
verlichting 

 Opstandbladdieptes: 350 en 400 mm 

 Standaard werkbladdiepte 800 mm 

 Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm 

Model STR: 

 Vlakke verrijdbare werktafel 

 Staanders en opstand later te plaatsen 

 Standaard werkbladdiepte 800 mm 

 Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm 
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Ferro werktafels 

Opstandstaanders 

 Korte uitvoering voor één opstandblad of andere opties, zoals       
bijvoorbeeld gereedschapsborden, energievoorzieningen en          
bakjesrails 

 Lange uitvoering voor één of twee opstandbladen of andere opties, 
zoals bijvoorbeeld verlichting, C-rails, gereedschapsborden,          
energievoorzieningen en bakjesrails 

Opstandbladen 

 Inhaakbaar in de staanders 

 350 en 400 mm diepe uitvoeringen 

 Haaks of onder een hoek van 10° of 20° te plaatsen 

 Voorzien van een aluminium afrolrand aan de voorzijde 

ESD-veilige uitvoering 

 Geleidend 17 mm dik werkblad 

 Metalen stelvoeten 

 2 polsbandaansluitingen in de voorste bladligger 

Ladeblokken 

 Naar keuze links of rechts onder het werkblad te monteren 

 Afmetingen: 411 x 572 x 533 mm (b x d x h) 

 Uitvoeringen:  met 3 laden van 150 mm                                                    
   met 2 laden 75 mm en 2 laden van 150 mm 
   met 1 lade 150 mm en 1 lade van 300 mm 
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Ferro werktafels 

Verlichting 

 In de werktafel geïntegreerde verlichting 

 Compleet met  draagarmen en aansluitsnoer 

 Lichtopbrengst op het werkblad ca. 1600 Lux 

 Op 1100 mm boven het werkblad 

 Alleen in combinatie met lange opstandstaanders 

Energievoorzieningen 

 Inhaakbare stekerdozenlijst (diverse uitvoeringen) 

 Inhaakbare energiegoot (maatwerk) 

C-rail 

 C-rail met runner 

 Kan gebruikt worden in combinatie met verlichting 

 Exclusief draagarmen 

Gereedschapsborden 

 Inhaakbare gereedschapsborden 

 Steekmaat 34 x 34 mm 

 Gatmaat 9 x 9 mm 

 Uitgebreid programma gereedschapshaken beschikbaar 

 Hoogte 314 mm 

Bakjesrails 

 Inhaakbare bakjesrail 

 Inhaakbare bakjes in diverse afmetingen verkrijgbaar 
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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 


