
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Uw complete ESD leverancier 

Er is altijd een oplossing! 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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De inrichting van elektronica werkplaatsen en de op te stellen controleprogramma’s moeten  

voldoen aan de in de IEC 61340-5-1 gestelde richtlijnen. Deze voorziet o.a. in een continue  

controle van het algehele elektrostatisch potentiaal en daarmee vermijding van ongewenste 

elektrostatische ontladingen. 

 

Op grond van alle ervaringen die we inmiddels met ons allen hebben opgedaan, kunnen we  

zeggen dat elektrostatische opladingen niet in zijn geheel zijn te vermijden. Wél kunnen we 

d.m.v. verantwoord werkplaatsontwerp met een gecontroleerd productieproces, de effecten en 

consequenties van elektrostatische ontladingen zo veel mogelijk minimaliseren. 

 

In deze productbrochure vindt u diverse producten, die u daarbij kunnen helpen. 

 

Heeft u echter nog vragen of wilt u vrijblijvend advies van onze productspecialist, neem dan    

gerust contact met ons op. 
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ESD-veilig werken         

werktafels 

Economy  200 

 uiterst stabiele vlakke werktafels 

 instelbare werkhoogtes van 682 - 1129 mm 

 2 leverbare dieptes (600 & 800 mm) 

 3 leverbare breedtes :                                            

1200, 1600 & 2000 mm 

 ook verrijdbaar leverbaar 

Ferro productietafels 

 uiterst stabiele werktafels 

 instelbare werkhoogtes van 712 - 1170 mm 

 leverbare diepte 800 mm 

 5 leverbare breedtes :                                            

1200, 1400, 1600, 1800 & 2000 mm 

 ook verrijdbaar leverbaar 

 uit te breiden met diverse praktische accessoires, 

zoals verlichting, inhaakbare legborden, energie– 

voorzieningen, ladeblok, gereedschapsbord,   bak-

jesrail & C-rail 

Adiform CED aluminium werktafels  

 uiterst stabiele aluminium werktafels 

 leverbaar in vrijwel alle gewenste afmetingen en 

uitvoeringen 

 ook verrijdbaar leverbaar 

 uit te breiden met diverse praktische accessoires, 

zoals verlichting, energie voorzieningen,              

ladeblok 
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ESD-veilig werken         

stoelen 

Model Ergo 2300 ESD 

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van 

o.a. vaste zithoek, ESD-veilige bekleding, gaslift hoogte 

verstelling, zachte geleidende wielen, aluminium  

kruisvoet. 

leverbare opties en accessoires: 

synchroon mechaniek, verstelbare zithoek, hogere     

rugleuning, ESD-veilige armleggers, schuifzitting 

 hoogteverstelling 46 - 59 cm 

At Work 4400 ESD 

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van 

o.a. vaste zithoek, ESD-veilige PU SP zitting en             

rugleuning, gaslift hoogte verstelling, zachte geleidende 

wielen, aluminium kruisvoet. 

leverbare opties en accessoires: 

verstelbare zithoek,  ESD-veilige armleggers,           

schuifzitting 

 hoogteverstelling 43 - 56 cm 

Model Ergo 2302 ESD 

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van 

o.a. vaste zithoek, ESD-veilige bekleding, gaslift hoogte 

verstelling, zachte geleidende wielen, aluminium     

kruisvoet en een verstelbare voetenring (ø 50 cm) 

leverbare opties en accessoires: 

synchroon mechaniek, verstelbare zithoek, hogere     

rugleuning, ESD-veilige armleggers, schuifzitting 

 hoogteverstelling 60 - 85 cm 
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ESD-veilig werken         

opbergen 

Adiform schuifladekasten 

 uiterst stabiele constructie 

 basisafmetingen 584 x 780 mm (b x d) 

 leverbare hoogtes:                                                    

360, 540, 720, 1180 & 1380 mm 

 schuifladen 105% uitschuifbaar 

 beschikbare lade hoogtes:                                         

75, 150 & 300 mm 

 afsluitbaar 

 ook verrijdbaar leverbaar 

Adiform componentenbakjes (geleidend) 

 koolstof gevuld Polypropyleen           

(oplosmiddelbestendig)  

 leverbaar in 3 hoogtes, 35, 55 en 75 mm 

 diverse afmetingen:                                        

52x52x35 mm, 52x78x35 mm, 52x104x35 mm, 

52x156x35 mm, 78x78x35 mm, 104x104x35 mm, 

78x78x55 mm, 104x104x55 mm, 104x156x55 mm, 

104x156x75 mm 

ESD-veilige Eurobakken 

 koolstof gevuld Polypropyleen           

(oplosmiddelbestendig)  

 basis afmeting 300 x 200 mm, leverbare hoogte: 

117 mm 

 basis afmeting 400 x 300 mm, leverbare hoogtes: 

75, 120, 140, 170 & 220 mm 

 basis afmeting 600 x 400 mm, leverbare hoogtes: 

75, 120, 140, 150, 180, 220, 240, 285, 320 & 420 

mm 
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ESD-veilig werken         

trolleys 

Trolley Serie 100 

 glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm) en  

roosters op de kopeinden 

 2 geleidende verstelbare legborden, 19 mm, grijs 

 duwgreep traploos verstelbaar 

 4 grijsrubber zwenkwielen (ø 125 x 32 mm) 

 basis afmetingen 460 x 1120 mm (b x h)  

 leverbare lengtes:                                                     

800, 930, 1180 & 1380 mm 

Trolley Serie 300 

 glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm) en  

roosters op de kopeinden 

 4 geleidende verstelbare legborden, 19 mm, grijs 

 duwgreep traploos verstelbaar 

 4 zwartrubber wielen (ø 200 x 50 mm) 

 basis afmetingen 650 x 1730 mm (b x h)  

 leverbare lengtes:                                                     

990, 1190, 1390, 1590 & 1790 mm 

Adiform trolley “OP MAAT” 

 geanodiseerd aluminium frame 

 leverbaar in vrijwel iedere gewenste afmeting en 

uitvoering 
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ESD-veilig werken         

personenaarding 
Polsbanden en aansluitkabels 

 polsbanden in diverse uitvoeringen, zowel in stof 

als in metaal 

 diverse aansluitingen 

 grote keuze in aansluitkabels met diverse          

aansluitingen 

Tafel- en vloermatten 

 leverbaar in diverse afmetingen, materialen en 

kleuren 

Test apparatuur voor schoenen en polsbanden 

 diverse uitvoeringen leverbaar 
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ESD-veilig werken         

personenaarding e.d. 

ESD-veilige schoenen 

 grote keuze in maat- en uitvoeringen 

ESD-veilige gereedschappen 

 breed assortiment aan schroevendraaiers,          

pincetten, tangen e.d. 

ESD-veilige kleding 

 grote keuze in maat- en uitvoeringen 
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ESD-veilig werken         

diversen 

Waldmann ESD-veilige loeplamp met leds 

 met 48-premium SMD-leds, levensduur tot 50000 

uur,  40% minder energieverbruik, tot 6000 lux bij 

slechts 14W 

 traploos dimbaar tot 10% 

 absoluut krasvaste glazen loep (3,5 dioptrieën) 

 groot zichtveld met ø 153 mm voor uitstekende 

optiek zonder vervorming 

 grote actieradius, uniek beweegbaar kopscharnier 

ESD-veilige soldeerdamp afzuiging 

 grote keuze in afzuigsystemen met diverse filters 

 breed assortiment afzuigarmen en zuigmonden 



11 

ESD-veilig werken         

vloeren 

Mipolam ESD-veilige vloerbedekking 

 diverse kleuren en uitvoeringen 

 aardaansluiting d.m.v. koper strips aan te sluiten 

aan de aarde 

 vakkundig gelegd, inclusief egaliseren, plakken 

met geleidende lijm 

ESD-veilige vloermatten op rol 

 grote keuze in maat- en uitvoeringen 

ESD-veilige inhaakbare tegelvloer 

 leverbaar in 2 kleuren, licht- of donkergrijs 

 afmetingen tegels, 608 x 608 x 10,5 mm 

 eenvoudig inhaakbaar 

 randafwerking in geel of zwart 
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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 


