
4

ENTREE

Houder voor front- en zijpaneel

Frontelement

Zijpaneel

Topblad 

Houder voor topblad 

Systeembeschrijving

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

Basisonderstellen
COM werkplekken
Koppelelementen
Schuifdeurkasten H = 720 mm
Jaloeziedeurkasten  H = 720 mm
Open kasten H = 720 mm
Vaste ladeblokken 

De werkplek bestaat uit bureaus en koppelelementen uit het programma SYSTO·TEC.
SYSTO·TEC is een vrijdragend geschroefd onderstel met 4 ronde poten. Basis van het dragende frame zijn de in een afstand 
van 50 mm gerasterde dwarsdragers, die met 4 koppelklemmen aan de zijdragers vastgeschroefd worden. De zijdragers 
dienen voor het opnemen van de verschillende aanbouwelementen (houders voor front- en zijpanelen, CPU, aanzetstukken 
voor printers en statafels).De tafelpoten met een diameter van 60 mm worden d.m.v. een pootadapter met binnenzeskant-
schroeven aan de zijdragers bevestigd. De tafelbladen zijn met adapters met de dwarsdragers verbonden. Het gebruik van een 
verschuifbaar blad is optioneel mogelijk. De werkplek heeft een vaste tafelhoogte van 720 mm. Door instelelementen in de 
poten is een tolerantiecompensatie van +10 mm mogelijk. Door achteraf te monteren horizontale- en verticale kabelgoten kan 
de werkplek bekabeld worden. Het werkoppervlak kan desgewenst door koppeling en/of aansluiting met corpuselementen 
uitgebreid worden. Corpuselementen zijn vaste ladeblokken, open kasten, kasten met schuifdeuren of jaloeziedeurkasten met 
een vaste werkhoogte van 720 mm, die van een frontelement en een topblad voor de verdere koppeling voorzien zijn. Open 
kasten, kasten met schuifdeuren en jaloezieën  kunnen door in de bodem gemonteerde afstelschroeven ingesteld worden. 
Corpuselementen kunnen standaard afgesloten worden.  

Frontelementen met topbladen
Zijpanelen met en zonder topbladen
Sierplaten
Applicaties
Tassenplank

Voorzetelementen bestaan uit front- en zijpanelen, die principieel voorzien zijn van een topblad (diepte 300 mm). Het front-
element wordt d.m.v. een houder verticaal aan de bezoekerszijde van de werkplek gemonteerd. Optioneel kan de werkplek aan 
de zijkant met een zijpaneel afgesloten worden. Het zijpaneel beslaat de hele diepte van het werkoppervlak.De balie wordt 
optisch afgesloten door het topblad op het front- of zijpaneel. Het topblad heeft aan beide kanten 42 mm overstekende, 
afgeronde randen. Maakt het frontelement onderdeel uit van een gekoppelde opstelling (aan een kant of beide kanten), 
wordt het topblad voor de verdere verbinding voorbereid, zodat de overstekende uiteinden aan een kant of aan beide kanten 
wegvallen. De front- en zijpanelen worden met houders aan het bureauframe vastgemaakt. Door afstelbare doppen in de voor-
zetelementen kan de hoogte om + 10 mm veranderd worden. De verbinding van twee frontelementen alsmede de verbinding 
tussen front- en zijpanelen kan met stalen afwerkstrips afgedekt worden. Optioneel kunnen frontelementen met applicaties, 
tassenplanken of sierplaten voorzien worden. Ovale applicaties (hoogte 1105 mm) bestaan uit een stalen sierschot met een 
ovaal opzetelement (melamine topblad) en kunnen op alle posities aan het frontelement geplaatst worden.Ronde applicaties  
(hoogte 1105 mm) bestaan uit een stalen sierschot met een rond opzetelement (melamine topblad) en worden gebruikt bij de 
verbinding van twee front- of zijpanelen in hoekpositie. Tassenplanken worden bij rechte of gebogen frontelementen (zonder 
sierplaten) in een hoogte van 680 mm gemonteerd. Sierplaten uit metaal zijn voorzien van vierkante perforatie 8 x8 mm en 
worden direct op de frontelementen of zijpanelen gemonteerd.

Algemeen

1. Werkplek

2. Voorzetelement
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- Balie (bezoekerzijde) 1080 mm
- Werkoppervlak (gebruikerszijde) 720 mm
- Tolerantiecompensatie, traploos +10 mm
- Verticale kabelgoten incl. trekontlasting, achteraf te monteren
- Horizontale kabelgoot achteraf te monteren
- Verschuifbaar blad achteraf te monteren

- Breedtes   2000, 1800, 1600, 1400, 1200 en 800 mm
- Dieptes       800 en 600 mm

- Breedtes   2000, 1800 en 1600 mm
- Dieptes     1200, 1000 en 800 mm

- Diepte         800 mm
- Hoek           45° 

- Vaste hoogte 720 mm
- Aanzetdiepte 800 mm
- Horizontale kabelgoot klapbaar

- Hoekelementen 45°, 60°, 90°
- Trapezium- en dubbele trapeziumelementen 90°

- Met opzetelement - vaste hoogte 1080 mm

- Met opzetelement  - vaste hoogte 1080 mm
- Met ovaal opzetelement - vaste hoogte 900 mm
- Zonder opzetelement - vaste hoogte 875 mm

- Bladdiepte 300 mm

- Mobiele en rolblokken

- Voor frontelementen
- Voor rechte elementen       
- Voor gebogen elementen
- Hoogte 858 mm

- Voor frontelementen
- Ovaal of rond
- Hoogte 1105 mm

- Voor breedtes  800, 1000, 1061, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 en 2000 mm
- Voor koppelelementen 60° en 90°
- Voor boogtafel 45°  

- CPU houder
- Printer aanbouw
- Sta-aanbouwelement

De rechte front- en zijwanden worden volgens DIN EN 14322 vervaardigd van 19 mm. De top- en bureaubladen worden ver-
vaardigd van 25 mm sterke kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen met de emissieklasse E1. Het oppervlak met een coating van 
melaminehars is gestructureerd. Als omlopende veiligheidsrand wordt een 2 of 3 mm laser PP- kantenband met aangefreesde 
2 of 3 mm radius gebruikt. De gebogen melamine fronten worden uit 19 mm sterk MDF materiaal vervaardigd. 

De ladeblokken hebben een centrale vergrendeling met uittrekbeveiliging, vervangbaar cilinderslot en softsluiting.
Stalen schuifl aden met 4/5 deelgeleiding beschikken over kogelgeleidingen die met max. 25 kg belast kunnen worden. 
Stalen schuifl aden met frames voor hangmappen op telescoopgeleidingen hebben een 6/5 lange telescooprail met een 
draagvermogen van max. 50 kg. Ladeblokken met 100% uittrekbare telescooprails zijn standaard uitgerust met contrage-
wichten.
Vaste ladeblokken beschikken over in hoogte instelbare steldoppen met een bereik van + 10 mm. 

De zijwanden achterwanden, fronten en onderbodems van de ladeblokken worden volgens DIN EN 14322 vervaardigd van 
19 mm. De topbladen worden vervaardigd van 25 mm sterke kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen met de emissieklasse E1.

Modelvarianten  vaste 
hoogte

Afmetingen tafelbladen

Afmetingen COM bladen

Boogelementen

Verbindingselementen

Bladvormen

Frontelementen

Zijpanelen

Opzetelementen

Bijzetelementen

Sierschotten

Applicaties

Tassenplanken

Aanbouwmogelijkheden

Bladmateriaal

Ladeblokken


