
OPTI
SLIMME OPTIES EN ACCESSOIRES  

VOOR BUREAUS EN VERGADERTAFELS



Opti is ons slimme assortiment eenvoudig toegankelijke en 
gebruiksvriendelijke opties en accessoires voor bureaus en 
vergadertafels. Getest om de best mogelijke ergonomie en 
maximale kwaliteit en veiligheid te garanderen. Ze zorgen voor 
de functionaliteit die u nodig hebt en bieden doordachte en goed 
ontworpen oplossingen die bijdragen aan een georganiseerde 
omgeving. Het assortiment omvat verschillende oplossingen 
voor kabelgeleiding, die flexibel en eenvoudig te installeren 
zijn en een opgeruimde look creëren. Er zijn ook opties voor 
voedings- en netwerkaansluitingen die zodanig zijn geplaatst 
dat ze altijd binnen handbereik zijn. Ongeacht het type 
werkomgeving of vergaderruimte kunt u een oplossing op maat 
vinden voor aansluiten of opladen. Onze accessoires omvatten 
ook ergonomische oplossingen die uw werkdag gemakkelijker 
maken, bijvoorbeeld CPU-houders, ontspannende armsteunen 
voor uw bureau en verstelbare beeldschermarmen.
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VOEDING EN AANSLUITING
Technologie eenvoudig en netjes binnen handbereik maakt het werk eenvoudiger en 
efficiënter, zowel aan het bureau als in de vergaderruimte. We hebben veel verschillende 
stijlvolle en functionele voedings- en netwerkaansluitingen, zowel verborgen als zichtbaar. 
Ze zijn allemaal beproefd, getest en goedgekeurd door een extern laboratorium.

POWERBOX
PB663
Geïntegreerd in de tafel voor 
eenvoudige toegang tot elektrische en 
netwerkaansluitingen. Ruime vakken 
om kabels te verbergen. Kan ook 
worden gesloten wanneer de stekker 
in het stopcontact zit. Wordt geleverd 
met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5,2 V/ 
2,15 A in totaal) en 1 optionele module
Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm 
(uitsnijding: 279 x 155 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon, Nano  
en Nexus 

POWERBOX
O663
Geïntegreerd in de tafel voor 
eenvoudige toegang tot elektrische en 
netwerkaansluitingen. Ruime vakken om 
kabels te verbergen. Kan ook worden 
gesloten wanneer de stekker in het 
stopcontact zit. 

Aansluitingen: 3 stopcontacten
Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm 
(uitsnijding: 279 x 155 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon, Nano, 
Nexus en Fields

POWERBOX
O663N
Geïntegreerd in de tafel voor 
eenvoudige toegang tot elektrische en 
netwerkaansluitingen. Ruime vakken om 
kabels te verbergen. Kan ook worden 
gesloten wanneer de stekker in het 
stopcontact zit. 

Aansluitingen: 3 stopcontacten,  
1 netwerkaansluiting  
en 1 USB-aansluiting
Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm 
(uitsnijding: 279 x 155 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon, Nano, 
Nexus en Fields  

4



POWER CLAMP
PCL1-S
Flexibel en verplaatsbaar door 
bevestiging rondom het bovenblad. Voor 
eenvoudige toegang tot elektrische en 
netwerkaansluitingen. Wordt geleverd 
met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5,2 V/ 
2,15 A in totaal) en 1 optionele module
Afmetingen: 241 x 85,5 x 88 mm
Kleur: Wit 
Geschikt voor: [E]one-serie, [P]-serie, 
Oberon, Nano, Nexus en Polaris

POWERBOX
PB664
Geïntegreerd in de tafel voor 
eenvoudige toegang tot elektrische en 
netwerkaansluitingen. Ruime vakken 
om kabels te verbergen. Kan ook 
worden gesloten wanneer de stekker 
in het stopcontact zit. Wordt geleverd 
met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 3 stopcontacten en  
1 optionele module
Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm 
(uitsnijding: 279 x 155 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon,  
Nano en Nexus

VERGADERBOX SMALL
ACB1-S
Robuust opbergelement van bladmetaal 
met een deksel dat in twee richtingen 
kan worden geopend. Ruimte voor 
elektrische modules, stopcontacten en 
kabels.

Afmetingen: 335 x 150 x 155 mm 
(uitsnijding: 302 x 134 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Vergadertafel [E]
one-serie, vergadertafel Oberon, 
vergadertafel Nexus en Multicom

VERGADERBOX LARGE
ACB1-L
Robuust opbergelement van bladmetaal 
met een deksel dat in twee richtingen 
kan worden geopend. Ruimte voor 
elektrische modules, stopcontacten en 
kabels.

Afmetingen: 515 x 150 x 155 mm 
(uitsnijding: 482 x 134 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Vergadertafel [E]
one-serie, vergadertafel Oberon, 
vergadertafel Nexus en Multicom

KLAPDEKSEL VOOR 
VERGADERTAFEL SMALL
ACB2-S
Deksel van massief bladmetaal  
dat in twee richtingen kan worden 
geopend. Moet worden aangevuld  
met een kabelbak.

Afmetingen: 335 x 150 x 42 mm 
(uitsnijding: 302 x 134 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Vergadertafel [E]
one-serie, vergadertafel Oberon en 
vergadertafel Nexus

KLAPDEKSEL VOOR 
VERGADERTAFEL LARGE
ACB2-L
Deksel van massief bladmetaal  
dat in twee richtingen kan worden 
geopend. Moet worden aangevuld  
met een kabelbak.

Afmetingen: 515 x 150 x 42 mm 
(uitsnijding: 482 x 134 mm)
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Vergadertafel [E]
one-serie, vergadertafel Oberonen 
vergadertafel Nexus
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VERGADERMODULE APM3
ACB33
Elektrische module met deksel, 
geïntegreerd in het bovenblad. 
Wordt geleverd met Wieland en 
een verlengsnoer in verschillende 
afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5,2 V/2,15 
A in totaal) en 1 optionele module
Afmetingen: 300 x 87 x 53 mm 
(uitsnijding: 268 x 61 mm)
Kleur: Geborsteld aluminium 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon,  
Nano en Nexus 

ELEKTRISCHE MODULE 3
APM3
Flexibele elektrische en netwerkmodule 
voor plaatsing in vergaderboxen 
ACB1-S of ACB1-L enz. Wordt geleverd 
met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5,2 V/ 
2,15 A in totaal) en 1 optionele module
Afmetingen: 262 x 44 x 51 mm
Kleur: Zwart/zilver 
Geschikt voor: Universeel

VERGADERMODULE APM4
ACB34
Elektrische module met deksel, 
geïntegreerd in het bovenblad. 
Wordt geleverd met Wieland en 
een verlengsnoer in verschillende 
afmetingen.

Aansluitingen: 3 stopcontacten en  
1 optionele module
Afmetingen: 300 x 87 x 53 mm 
(uitsnijding: 268 x 61 mm)
Kleur: Geborsteld aluminium 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon,  
Nano en Nexus

ELEKTRISCHE MODULE 1
APM1
Verlengkabel die past in vergaderboxen 
ACB1-S, ACB1-L enz. of in een  
aparte kabelgoot. 

Aansluitingen: 4 stopcontacten
Afmetingen: 200 x 54 x 40 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel

ELEKTRISCHE MODULE 2
APM2
Verlengkabel die past in vergaderbox 
ACB1-L enz. of in een aparte kabelgoot. 

Aansluitingen: 6 stopcontacten
Afmetingen: 350 x 56 x 41 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel

ELEKTRISCHE MODULE 4
APM4
Flexibele elektrische en netwerkmodule 
voor plaatsing in vergaderboxen 
ACB1-S of ACB1-L enz. Wordt geleverd 
met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 3 stopcontacten  
en 1 optionele module
Afmetingen: 262 x 44 x 51 mm
Kleur: Zwart/zilver 
Geschikt voor: Universeel
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CONTACTMODULE B
ACM-B
De module bevat 1 stereopoort, 1 
HDMI 2.0-poort en 1 VGA-poort 3,5 mm 
stereo.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

CONTACTMODULE C
ACM-C
De module bevat 1 stereopoort  
en 1 VGA-poort 3,5 mm stereo.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

CONTACTMODULE D
ACM-D
De module bevat 1 HDMI 2.0-poort  
en 1 displaypoort.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

ELEKTRISCHE MODULE 5
APM5
Flexibele elektrische en netwerkmodule 
voor plaatsing in vergaderbox ACB1-L 
enz. Wordt geleverd met Wieland en 
een verlengsnoer in verschillende 
afmetingen.

Aansluitingen: 4 stopcontacten, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5,2 V/ 
2,15 A in totaal) en 3 optionele modules
Afmetingen: 443 x 44 x 51 mm
Kleur: Zwart/zilver 
Geschikt voor: Universeel

DEKSEL A
ACM-A
Een stijlvol deksel dat gaten zonder een 
module verbergt.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

CONTACTMODULE EGI
ACM-EGI
De module bevat 1 RJ45 2.0-poort  
en 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule
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CONTACTMODULE EGG
ACM-EGG
De module bevat 2 RJ45-poorten.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps  
in de optionele contactmodule

CONTACTMODULE EHH
ACM-EHH
De module bevat 2 USB 3.0-poorten  
(niet voor opladen).

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps  
in de optionele contactmodule

CONTACTMODULE EII
ACM-EII
De module bevat 2 HDMI 2.0-poorten.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

CONTACTMODULE EHI
ACM-EHI
De module bevat 1 USB 3.0-poort (niet 
voor opladen) en 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule

CONTACTMODULE EGH
ACM-EGH
De module bevat 1 RJ45-poort en  
1 USB 3.0-poort (niet voor opladen).

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps  
in de optionele contactmodule

CONTACTMODULES

CONTACTMODULE FG
ACM-FG
De module bevat 1 RJ45-poort.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps in  
de optionele contactmodule
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CONTACTMODULE FH
ACM-FH
De module bevat 1 USB 3.0-poort  
(niet voor opladen).

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps  
in de optionele contactmodule

CONTACTMODULE FI
ACM-FI
De module bevat 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle configureerbare 
elektrische modules van Kinnarps  
in de optionele contactmodule
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POWER TRAY
PT3T51
Decoratieve afdekplaat voor Power Dot 
51. Voor 3 kabeldoorvoeren. 

Aansluitingen: Optionele installatie  
van Power Dot 51
Afmetingen: 235 x 85 x 1,5 mm
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Oberon en Nexus

POWER DOT 51
T51PD1
Stopcontacten voor plaatsing in gaten 
van 51 mm. Aansluitkabel meegeleverd.

Afmetingen: 51 mm  
(Ø 57 mm breed, 65 mm diep)
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

POWER DOT 51
T51PD2
Stopcontact voor plaatsing in gaten van 
51 mm. Aansluitkabel meegeleverd.  

Aansluitingen: 2 USB A-aansluitingen 
voor opladen (5 V, totaal max. 2,4 A) 
Afmetingen: 51 mm  
(Ø 57 mm breed, 65 mm diep)
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

POWER TRAY
PT2T51
Decoratieve afdekplaat voor Power Dot 
51. Voor 2 kabeldoorvoeren.

Aansluitingen: Optionele installatie  
van Power Dot 51
Afmetingen: 160 x 85 x 1,5 mm
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Oberon en Nexus

POWER DOT 80
T80PGR
Stopcontact voor plaatsing in gat 
van 80 mm. Het binnenste deel kan 
worden gedraaid en opgetild om 
eenvoudig andere kabels te installeren. 
Aansluitkabel meegeleverd.

Aansluitingen: 1 stopcontact en  
4 kabeldoorvoeren
Afmetingen: 80 mm  
(Ø 83 mm breed, 49 mm diep)
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

  
10



DRAADLOZE OPLAADUNIT
T80WCU
Functioneel en elegant draadloos 
opladen met Qi-standaard voor  
mobiele telefoons. Het vermogen  
is 5 W. Aansluitkabel meegeleverd.

Afmetingen: 80 mm  
(Ø 94 mm breed, 20 mm diep)
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel

POWER DOT 80
T80PD1
Stopcontact voor plaatsing in gat 
van 80 mm. Het binnenste deel kan 
worden gedraaid en opgetild om 
eenvoudig andere kabels te installeren. 
Aansluitkabel meegeleverd. 

Aansluitingen: 1 stopcontact, 2 USB 
A-aansluitingen voor opladen (5 V/2,4 A 
in totaal) en 1-2 kabeldoorvoeren
Afmetingen: 80 mm (Ø 83 mm breed,  
89 mm diep)
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

POWER DOT 80
T80PD2
Stopcontact voor plaatsing in gat 
van 80 mm. Het binnenste deel kan 
worden gedraaid en opgetild om 
eenvoudig andere kabels te installeren. 
Aansluitkabel meegeleverd. 

Aansluitingen: 1 stopcontact, 1 USB 
A-aansluiting voor opladen (5 V/2,4 A  
in totaal), 1 USB C-poort (Gen 3.1) en  
2 kabeldoorvoeren
Afmetingen: 80 mm  
(Ø 83 mm breed, 68 mm diep)
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel
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KABELGELEIDING
Creëer opgeruimde werkoppervlakken door kabels en stopcontacten te verzamelen.  
Alles netjes houden, zowel boven als onder de tafel, zorgt voor een opgeruimde en  
rustige indruk, waardoor er ruimte ontstaat voor meer creativiteit en productiviteit. 

KABELDOORVOER
O300
Voor vaste plaatsing in het bovenblad. 
Deksel en frame van geanodiseerd 
aluminium, moeten worden aangevuld 
met een kabelgoot.

Afmetingen: 275 x 120 x 25,5 mm
(uitsnijding: 259 x 102 mm)
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon,  
Nano en Nexus

KABELDOORVOER T80
T80M
Stijlvolle metalen huls die in een 
bovenblad wordt geplaatst, gat van 
80 mm. Een kabeldoorvoer met een 
afneembaar deksel.

Afmetingen: 80 mm  
(Ø 90 mm breed, 18 mm diep)
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: Universeel

KABELDOORVOER T80
T80
Kabeldoorvoer voor plaatsing in gaten 
van 80 mm. Ronde kunststof huls met 
een driedelig deksel om plaats te bieden 
voor diverse kabels.

Afmetingen: 80 mm  
(Ø 88 mm breed, 22 mm diep)
Kleur: Zwart, wit of grijs 
Geschikt voor: Universeel
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KABELDOORVOER
T50
Met randuitsparing en kunststof  
deksel. Voor kabeldoorvoer en  
installatie van accessoires, zoals 
opzetwanden en beeldschermarmen.

Afmetingen: 92 x 70 x 22 mm
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Nano en Nexus

KABELDOORVOER
T97
Rechthoekige uitsparing in het 
bovenblad met een duurzame kunststof 
strip.

Afmetingen: 97 x 35 mm
Kleur: Zilver, zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

AFGERONDE KABELDOORVOER
T430
Een kleine uitsparing in het bovenblad 
met een rand met hetzelfde elegante 
ontwerp als de rest van de tafel.  
Te gebruiken voor bevestigingen  
voor bv. beeldschermarmen.

Afmetingen: 430 x 35 mm
Kleur: Past bij de kleur van het 
bovenblad 
Geschikt voor: Nano-bench  
en Nexus-bench

KABELGOOT
EACT2S
Een eenvoudige en open oplossing voor 
kabelgeleiding. Rechtstreeks in het 
bovenblad gemonteerd. 

Afmetingen: 490 x 100 x 80 mm 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot  
de onderkant van het bovenblad: 84 
mm)
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: Alle bureaus,  
niet-schuifbaar bovenblad

KABELGOOT
OACT3S
Een eenvoudige en open oplossing 
voor kabelgeleiding met verdelers 
en klemmen. Rechtstreeks in het 
bovenblad gemonteerd. 

Afmetingen: 790 x 110 mm (afstand 
van de onderkant van de kabelgoot tot 
de onderkant van het bovenblad: 105 
mm)
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: Alle bureaus,  
niet-schuifbaar bovenblad

KABELNET
CTM
Ruime goot van netstof die bekabeling 
verzamelt en verbergt. Discreet 
geplaatst tussen het frame van de tafel.

Afmetingen: Lengte 750 mm,  
breedte 730 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Nexus-vergadertafel
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KABELGOOT
OBACT33
Bevestigingen worden op het frame 
gemonteerd. Kan geleidend worden  
en elektrische velden afschermen  
via aarding.

Afmetingen: 330 x 132 x 69 mm 
(leverbaar in de volgende afmetingen: 
330, 530, 730, 930, 1.230, 1.530 mm) 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 130 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Oberon

KABELGOOT
TACT700, TACT400
Voor vaste montage met schroeven 
rechtstreeks in het bovenblad. De 
bevestigingen zijn voorgemonteerd bij 
bestelling. Gemakkelijke toegang omdat 
de goot zowel aan de voor- als achterkant 
kan worden geopend. Kan worden geaard 
om elektrische velden af te schermen. 

Afmetingen: 700 x 180 x 100 mm 
(afstand van de  
onderkant van de kabelgoot tot de 
onderkant van het bovenblad: 100 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Alle bureaus, niet-
schuifbaar bovenblad

KABELGOOT
OACT33
Enkele kabelgoot met bevestigingen 
die op het frame wordt gemonteerd. 
Leverbaar in diverse lengtes.

Afmetingen: 330 x 132 x 69 mm 
(leverbaar in de volgende lengtes: 
330, 530, 730, 930, 1.230, 1.530 mm) 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 146 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: [E]one-serie

KABELGOOT
EACT33
Basisversie die op tafels zonder 
schuifbare bovenbladen past. 
Rechtstreeks in het bovenblad 
gemonteerd. 

Afmetingen: 33 x 13570 mm 
(leverbaar in de volgende afmetingen: 
330, 530, 730, 930, 1.230, 1.530 mm) 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 146 mm)
Kleur: Grijs, zilver, wit en zwart 
Geschikt voor: Alle bureaus,  
niet-schuifbaar bovenblad

KABELGOOT
POCB1200 
Stevige kabelgoot die tussen de framekoppelingen wordt gemonteerd.  
Veel ruimte voor kabels, stopcontacten en adapters en met een ingebouwd 
deksel om alles te verbergen. In de uiteinden zitten uitsparingen zodat 
eventuele kabels tussen de elementen niet zichtbaar zijn. Voeg POCCV  
toe om kabels verticaal omlaag te brengen in de richting van de tafelpoten.

Afmetingen: 935 x 220 x 106 mm 
(leverbaar in de volgende lengtes: 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Polaris Duo
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KABELGOOT
PACT93
PACT is speciaal ontworpen voor 
tafels met een schuifbaar bovenblad. 
Gemonteerd in het frame. Kan 
geleidend worden en elektrische velden 
afschermen via aarding.

Afmetingen: 1.230 x 132 x 69 mm 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 127 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: [P]-serie schuifbaar 
bovenblad

KABELGOOT
NACT1270
Discrete kabelgeleiding, bevestigd aan 
het frame en instelbaar in twee hoogtes. 
Kan aan beide kanten worden losgehaakt 
en neergeklapt. De afgeschuinde rand 
vangt de stroomblokken op wanneer  
hij wordt neergeklapt.
Afmetingen: 1.270 x 150 x 52 mm 
(leverbaar in de volgende afmetingen: 270, 
470, 670, 870, 1.070, 1.270, 1.470, 1.670, 
2.070 mm) (afstand van de onderkant 
van de kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 73 mm in de hoogste stand, 
98 mm in de laagste stand)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Nano en Nexus

KABELGOOT
NBACT1052
Ruime kabelgoot die aan de zijkant kan 
worden ingeklapt voor gemakkelijke 
toegang. De bevestiging wordt op het 
frame gemonteerd en de kabelgoot  
wordt op zijn plaats gehaakt.

Afmetingen: 1.052 x 370 x 83 mm 
(leverbaar in de volgende afmetingen: 
1.052, 1.252, 1.452, 1.652, 1.852 mm) 
(afstand van de onderkant van de 
kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 123 mm)
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: Nano- en Nexus-bench

KABELGOOT
POACT870
Ruime en verstelbare kabelgoot om 
kabels en stopcontacten te verzamelen.  
De bevestiging wordt op het frame 
gemonteerd. Eenvoudig in beide 
richtingen naar beneden te kantelen  
of helemaal los te haken.

Afmetingen: 870 x 150 x 52 mm 
(leverbaar in de volgende lengtes: 1.070, 
1.270, 1.470, 1.670 mm)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Polaris

KABELGOOT
ACT1-870
Stijlvolle en discrete kabelgeleiding die aan het frame wordt bevestigd. Kan aan 
beide kanten worden losgehaakt en neergeklapt. De afgeschuinde rand vangt de 
stroomblokken op wanneer hij wordt neergeklapt.

Afmetingen: 870 x 150 x 52 mm  
(leverbaar in de volgende afmetingen: 870, 1.070, 1.270, 1.470, 1.670 mm) 
(afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het 
bovenblad: 73 mm in de hoogste stand, 98 mm in de laagste stand)
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: [P]-serie
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VERTICALE KABELDOORVOER
POCCV
Praktische verticale kabelgoot waardoor 
de kabels loodrecht naar beneden naar 
de kabelbox in de vloer worden geleid. 
Gebruikt in combinatie met kabelgoot 
POCB. Uitstekende optie als de toegang 
tot de netvoeding via een vloerdoos 
loopt.

Afmetingen: Hoogte 407 mm
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Polaris Duo

KABELDOORVOER
NACC
Stijlvolle verticale kabeldoorvoer  
van metaal die aan ronde poten  
kan worden bevestigd. 

Afmetingen: Hoogte 490 mm,  
poten van Ø 50 mm
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Nexus en Nano

KABELDOORVOER
NACCA
Stijlvolle verticale kabeldoorvoer  
van metaal die aan rechthoekige en 
vierkante poten kan worden bevestigd.

Afmetingen: Hoogte 568 mm,  
vierkante/rechthoekige poten van 50 
mm
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Nexus en Nano

KABELHOUDER
A4CS
Flexibele kabelhouders die sluiten  
met klittenband. Verkocht in 
verpakkingen van 4 stuks. 

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel

KABELKLEMMEN
1CH
Een oplossing om kabels netjes te 
ordenen. Gemonteerd op het frame. 
Verkocht in verpakkingen van 4 stuks.

Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Oberon,  
Nano en Nexus

KABELHOUDER 
OA3CC
Bevestig de houder gemakkelijk aan  
het frame. Verkocht in verpakkingen  
van 3 stuks.  

Kleur: Grijs 
Geschikt voor: [E]one-serie
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KABELBOX
1NEXCB
Ruime box voor eenvoudige 
kabelgeleiding. Instelbare hoogte.

Afmetingen: 346 x 103 x 552 mm
Kleur: Zwart, wit of zilver 
Geschikt voor: Nexus- en Nano-bench

KABELDOORVOER
PAW110
Ruim losse kabels eenvoudig op.  
De doorvoer is gemaakt van kunststof 
en wordt rechtstreeks in het bovenblad 
gemonteerd. Kan horizontaal onder  
tafels of verticaal in de richting van  
de vloer worden bevestigd. Kunnen  
aan elkaar worden gekoppeld.  
Voor normale tafelhoogte.

Afmetingen: Lengte 1.100 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle tafels op zithoogte

KABELDOORVOER
PAW130
Ruim losse kabels eenvoudig op.  
De doorvoer is gemaakt van kunststof, 
heeft een voet en wordt rechtstreeks 
in het bovenblad gemonteerd. Kan 
horizontaal onder tafels of verticaal  
in de richting van de vloer worden 
bevestigd. Kunnen aan elkaar worden 
gekoppeld. Voor hogere tafelhoogtes.

Afmetingen: Lengte 1.300 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Alle zit/statafels

VERTICALE KABELGOOT
EAR
Stijlvolle, met stof bedekte oplossing 
van geleidend materiaal om kabels 
te verzamelen. Binnenin zitten twee 
afzonderlijke kunststof kanalen. 
Rits aan de buitenkant. Kan worden 
aangesloten op de vloer, het plafond of 
de muur.

Afmetingen: Lengte 800 mm
Kleur: Donkergrijs 
Geschikt voor: Alle tafels op zithoogte
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VERTICALE KABELGOOT
EAR SS
Stijlvolle, met stof bedekte oplossing 
van geleidend materiaal om kabels 
te verzamelen. Binnenin zitten twee 
afzonderlijke kunststof kanalen. 
Rits aan de buitenkant. Kan worden 
aangesloten op de vloer, het plafond of 
de muur.

Afmetingen: Lengte 1.350 mm
Kleur: Donkergrijs 
Geschikt voor: Alle zit/statafels

KABELDOORVOER
EACC, EACC30
Eenvoudige oplossing om kabels bijeen 
te houden. De doorvoer is gemaakt van 
kunststof en de diameter van 20 mm is 
geschikt voor 4-6 kabels. Verkocht in 
lengtes per interval van 3 meter.

Afmetingen: EACC interval van 3 meter,
EACC30 30 meter
Kleur: Lichtgrijs 
Geschikt voor: Universeel

TOOL VOOR KABELDOORVOER
EACCT
Gebruikt in combinatie met 
kabeldoorvoer EACC, EACC30. 
Vereenvoudigt de doorvoer van  
kabels door de kunststof buis.

ACT-1
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CPU-HOUDER 1F
EACH1F, OACH1F
Een brede band rond de computer zorgt voor een stabiele verticale ophanging. 
De bevestiging wordt in het bovenblad gemonteerd. Draaibaar. Niet geschikt voor 
tafels met een schuifbaar bovenblad. Niet vergrendelbaar. Bij OACH1F wordt de 
bevestiging op het frame gemonteerd.

Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm. Min. computerafmetingen  
257 x 90 mm
Max. gewicht: 20 kg
Kleur: Zilver 
EACH1F geschikt voor: [E]one-serie, [P]-serie en Oberon
OACH1F geschikt voor: [E]one-serie

CPU-HOUDERS
Een opgeruimde en professionele indruk zorgt voor een aangename 
werkomgeving. Bevestig de computer onder het bovenblad om vrije 
ruimte te creëren, zodat u uw bureau en de vloer gemakkelijk netjes 
kunt houden. Het helpt ook hinderlijk geluid van de computer  
te voorkomen. 
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CPU-HOUDER 2
EACH2, NACH2, OACH2, OBACH2
Elegante verticale computerophanging. De bevestiging wordt in het bovenblad 
gemonteerd. De hoogte kan worden aangepast en de houder kan naar voren en  
naar achteren worden geschoven en worden gedraaid. Niet geschikt voor tafels  
met een schuifbaar bovenblad. Niet vergrendelbaar.
Kleur: Zilver
Max. gewicht: 20 kg

EACH2
Afmetingen: Max. computerafmetingen 510 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 290 x 90 mm
Geschikt voor: [E]one-serie, [P]-serie, Oberon en Polaris
NACH2
Afmetingen: Max. computerafmetingen 445 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 290 x 90 mm
Geschikt voor: Nano en Nexus
OACH2, OBACH2
Afmetingen: Max. computerafmetingen 510 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 290 x 90 mm
Geschikt voor: [E]one-serie en Oberon

CPU-HOUDER 5
EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5
Eenvoudige verticale ophanging van een computer met twee donkergrijze banden.  
De bevestiging wordt in het bovenblad gemonteerd. De hoogte kan worden aangepast 
en de houder kan naar voren en naar achteren worden geschoven en worden gedraaid. 
Niet vergrendelbaar. EACH5 is niet geschikt voor tafels met schuifbare bovenbladen. 
Bij NACH5 en OACH5 wordt de bevestiging in het frame gemonteerd.
Kleur: Zilver 
Max. gewicht: 15 kg

EACH5
Afmetingen: Max. computerafmetingen 510 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: [P]-serie, Oberon en Polaris
NACH5
Afmetingen: Max. computerafmetingen 480 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: Nano en Nexus
OACH5, OBACH5
Afmetingen: Max. computerafmetingen 480 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: [E]one-serie en Oberon

CPU-HOUDER 1
EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1
Een brede band rond de computer zorgt voor een stabiele verticale ophanging.  
De bevestiging wordt in het bovenblad gemonteerd. Instelbare hoogte. Eenvoudig  
te draaien en naar voren of naar achteren te schuiven. Niet geschikt voor tafels  
met een schuifbaar bovenblad. Niet vergrendelbaar.
Kleur: Zilver
Max. gewicht: 20 kg

EACH1
Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm.  
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: [E]one-serie, [P]-serie en Oberon
NACH1
Afmetingen: Max. computerafmetingen 460 x 240 mm.  
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: Nano en Nexus
OACH1, OBACH1
Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm.  
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: [E]one-serie en Oberon

  
21



BEELDSCHERMARMEN
Tijdens uw werkdag brengt u veel tijd door voor 
uw computerscherm. Daarom zijn functionaliteit 
en personalisatie belangrijk. Kantel, draai en 
verplaats het scherm om het gemakkelijk in  
de gewenste positie te zetten. 

TA
50

M
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BEELDSCHERMARM
TA50M
Kan worden gekanteld of gedraaid. 
Gemonteerd met een klem in het 
bovenblad. Een snelkoppeling voor het 
beeldscherm wordt meegeleverd en kan 
worden aangevuld met een iPad-houder. 
Geïntegreerde kabelgoot in het eerste 
deel van de arm.

Bevestiging: VESA 75/100 
Afmetingen: Max. lengte 457 mm.  
In hoogte verstelbaar 341 mm
Belasting: 9 kg
Kleur: Zwart of wit 
Geschikt voor: Universeel

HOUDER VOOR IPAD
TAI50
Houder voor iPad 1, 2 en 3 die 
wordt bevestigd aan een verstelbare 
beeldschermarm uit ons assortiment. 
De plaat kan worden gekanteld en 
gedraaid.

Belasting: 9 kg
Kleur: Zilver 
Geschikt voor: TA50M

BEELDSCHERMARM
TA61M
Enkele arm met vier scharnieren. 
Met een klem voor montage op 
bovenbladen. Kan worden gekanteld of 
gedraaid.

Afmetingen: Max. lengte 500 mm,  
max. hoogte 370 mm
Max. gewicht: 14 kg
Kleur: Zilver of wit 
Geschikt voor: Universeel

BEELDSCHERMARM
TA62M
Dubbele arm met vier scharnieren. 
Met een klem voor montage op 
bovenbladen. Kan worden gekanteld 
of gedraaid. Biedt beperkte 
instelmogelijkheden in combinatie met 
een opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 890 mm,  
max. hoogte 370 mm
Max. gewicht: 14 kg
Kleur: Zilver of wit 
Geschikt voor: Universeel

BEELDSCHERMARM MET 
GASVEER
TA71M, TA7151
Enkele arm met gasveer zorgt ervoor 
dat het scherm moeiteloos beweegt. 
Met klem voor bevestiging op tafelblad. 
Bevestiging voor boring 51 mm. Kan 
worden gedraaid of gekanteld.

Afmetingen: Max. lengte 542 mm,  
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg
Kleur: Zwart, wit of zilver  
Geschikt voor: Universeel

BEELDSCHERMARM MET  
GASVEER HEAVY DUTY
TA71HM, TA71H51
Enkele arm met gasveer zorgt ervoor 
dat het scherm moeiteloos beweegt. 
Bestand tegen zware belasting. Met 
klem voor bevestiging op tafelblad. 
Bevestiging voor boring 51 mm. Kan 
worden gedraaid of gekanteld.

Afmetingen: Max. lengte 640 mm,  
max. hoogte 580 mm
Belasting: 8-19 kg
Kleur: Zilver of wit 
Geschikt voor: Universeel
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BEELDSCHERMARM MET 
GASVEER
TA71FR
Enkele arm met gasveer waardoor 
het scherm moeiteloos kan bewegen. 
Bevestiging voor montage in flexrail.  
Kan worden gekanteld of gedraaid.

Afmetingen: Max. lengte 542 mm,  
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg
Kleur: Zwart, wit of zilver  
Geschikt voor: Alle tafels met flexrail

BEELDSCHERMARM MET 
GASVEER
TA72M, TA7251
Dubbele arm met gasveer zorgt ervoor 
dat het scherm moeiteloos beweegt. 
Met klem voor bevestiging op tafelblad. 
Bevestiging voor boring 51 mm. 
Kan worden gedraaid of gekanteld. 
Beperkte instellingen in combinatie met 
opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 1.000 mm,  
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg per arm
Kleur: Zwart, wit of zilver  
Geschikt voor: Universeel

BEELDSCHERMARM MET 
GASVEER
TA72FR
Dubbele arm met gasveer waardoor 
het scherm moeiteloos kan bewegen. 
Bevestiging voor montage in flexrail.  
Kan worden gekanteld of gedraaid.  
Biedt beperkte instelmogelijkheden  
in combinatie met een opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 1.000 mm,  
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg per arm
Kleur: Zwart, wit of zilver  
Geschikt voor: Alle tafels met flexrail

BEELDSCHERMARM MET  
GASVEER HEAVY DUTY
TA72HM, TA72H51
Arm met gasveer, uitgerust met twinbar  
voor montage van 2 schermen naast 
elkaar. Bestand tegen zware belasting. 
Met klem voor bevestiging op tafelblad. 
Bevestiging voor boring 51 mm. 
Kan worden gedraaid of gekanteld. 
Beperkte instellingen in combinatie met 
opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 790 mm,  
max. hoogte 580 mm
Belasting: 8-19 kg
Kleur: Zilver of wit 
Geschikt voor: Universeel

TWINBAR
TAB71
Aparte Twinbar voor beeldschermarm 
TA71H. Voor namontage om plaats te 
bieden voor twee beeldschermen.

Afmetingen: Max. lengte 790 mm,  
max. hoogte 580 mm
Belasting: 17 kg
Kleur: Zilver of wit 
Geschikt voor: TA71H51, TA71HM
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ANDERE
Ons assortiment bevat diverse aantrekkelijke kantooraccessoires die zorgen  
voor een betere ergonomie en meer eenvoud, waardoor u een efficiëntere  
werksituatie kunt realiseren.

OPBERGRUIMTE BOVENBLAD
TARO180
Creëer een opgeruimde indruk  
op uw bureau door kleine voorwerpen 
zoals pennen en post-its onder het 
bovenblad op te bergen. Kan indien  
nodig gemakkelijk naar voren worden 
gedraaid. Gemonteerd op bovenbladen 
zonder een frame.

Afmetingen: Lengte 339 mm, breedte 
200 mm en hoogte 34 mm.
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel

AARDINGSSET
EATE
Aarding van kabelgoten, bakken of 
kabelkousen om wisselende elektrische 
velden te verminderen. Geleverd met 
een stekker en tien aardingskabels.
 
Geschikt voor: Alle metalen kabelgoten

ARMSTEUN
EAAR
Ontlast de onderarm. Zorgt voor een 
betere ergonomie wanneer u vaak 
afwisselt tussen toetsenbord en  
muis. Eenvoudig schoon te maken. 
Gemaakt van kunstleer en uitgerust  
met verstelbare metalen bevestigingen 
(dikte van het bovenblad 10-40 mm).

Afmetingen: Lengte 680 mm
Kleur: Zwart 
Geschikt voor: Universeel
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