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CASUS
Systeembeschrijving

CASUS is een programma van ontvangst balies met geïntegreerde werkplek.
De balie is modulair opgebouwd en wordt uit de volgende bouwmodules samengesteld.

Basisframe
Koppelelementen,
Schuifdeurkasten H =   750 mm
Jaloeziedeurkasten H =   750 mm
Open kasten H =   750 mm
Lessenaar  H = 1050 mm

De werkplek kan uit verschillende bureauvariaties samengesteld worden. De gelaste zijdragers met een profi el afmeting van 
40 mm x 40 mm worden door vastgeschroefde dwarsbalken met elkaar verbonden.
De bureaubladen zijn aan de dwarsbalken vastgeschroefd.
De werkoppervlakte heeft een vaste hoogte van 750 mm. De zijdragers zijn voorzien van afsteldoppen en kunnen +10 mm 
ingesteld worden. Door middel van horizontale kabelgoten en verticale kabelkappen kan de complete werkplek bekabeld 
worden.
De werkoppervlakte kan optioneel door een 90° koppelelement of aanbouwelementen uitgebreid worden. 
Beschikbare elementen zijn, open kasten, schuifdeur- en jaloeziedeurkasten met een vaste werkhoogte van 750 mm.

Frontpanelen onderkant met geïntegreerde tassenplank
Frontpanelen bovenkant met een naar binnen gericht 3. niveau

Lichtlijst tussen frontpanelen onder- en bovenkant
Kleurapplicatie voor bovenste frontpaneel
Functiepaneel aan balie binnenkant

Bureaus en kasten worden van een gedeeld frontpaneel voorzien. Deze worden samengesteld uit een frontpaneel aan de 
onderkant en een frontpaneel aan de bovenkant. Dit wordt door een 30 mm brede voeg optisch van elkaar gescheiden.
De deling van het basiselement onderaan en het communicatie-element aan de bovenkant kan optioneel van LED verlichting 
voorzien worden.
Applicaties in verschillende kleuren dienen als optisch accent voor de bovenste frontpanelen. 
Deze worden van een speciale „Soft Touch“ lak voorzien en zorgen voor een voelbaar aangename oppervlakte.
De functiepanelen zijn van een magneetsluiting voorzien en dienen gelijktijdig voor de afdekking van de dragende delen van 
de balie.
Accessoires zoals pennenbakjes, CD houders, DIN A4 afl egbakjes etc. kunnen aan de doorlopende aluminium organisatierail
bevestigd worden.

Constructie

1. Werkplek

2. Frontpanelen


