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SINAC
Systeembeschrijving

Het bureauprogramma SINAC is een compleet geschroefd modulair 4-poots-systeem.
Het onderstel bestaat uit een zichtbaar omlopend frame, in de afmeting 40 x 25 mm. De tafelpoten worden d.m.v. 
zeskantschroeven aan het omlopend frame vastgeschroefd. Het 25 mm dikke bureaublad is d.m.v. afstandhouders vast met 
het frame of het schuifbladbeslag verbonden. De afstand tussen blad en frame bedraagt 5 mm.
Op de hoeken van het frame kunnen naar keuze ronde of vierkante poten bevestigd worden. Deze twee varianten kunnen om-
gewisseld worden zonder het bureaublad te demonteren. Door het uitdraaien van de steldoppen is het bureau instelbaar van 
680 mm tot 800 mm op bureauhoogte. Als  bureaus gecombineerd worden, dan worden in het draaibereik geen poten maar 
een verbindingsset voor lineaire koppeling gebruikt. De koppel- en aanbouwelementen worden op bureauhoogte aangebou-
wd. Door de modulaire opbouw van het systeem kunnen de bureaus eenvoudig naar gekoppelde werkplekken omgebouwd 
worden. De bureaus kunnen van een ruime horizontale kabelgoot voorzien worden. Deze wordt met adapters aan het blad of 
aan het schuifbladbeslag bevestigd. Voor de verticale elektrifi catie kan gekozen worden voor pootkappen en/of een fl exibele 
kabelketting. De zichtschotten zijn uit 3mm dik aluminium plaatmateriaal met 8 x 8mm vierkante perforatie.
Aan het omlopende frame kunnen aanbouwelementen zoals bijv. een CPU - houder, printeraanbouw, 
bureau-uitbreiding, voorzetbalie en/of  zichtschot gemonteerd worden.
SINAC voldoet aan DIN EN 527 - 1/2/3.

De bureaubladen worden uit 25 mm dikke  kwaliteitsspaanplaat  vervaardigd.
De bladen zijn rondom voorzien van 3 mm PP-kantenband,  met een omlopende radius van 3 mm.
Met de nieuwste lasertechnologie wordt het  kantenband door middel van een onzichtbare voeg met het blad verbonden. 
Alle plaatmaterialen met een Melaminee coating laag voldoen aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

1. Omlopend frame (onderstel)  = AM, SW, WA
2. Tafelpoot   = AM, SW, WA, CG
3. Steldop    = SW

Constructie

Bureaubladen

Kleurmogelijkheden
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Omlopend frame

Tafelpoot

Steldop

Kabelgoot

CPU houder met
systeembuis

Printeraanbouw 
aan systeembuis

Voorzetbalie

Pc-scherm

Hoogte instelbaar (E)

– 680 - 800 mm, d.m.v. uitdraaibare steldoppen
– tafelpoten hebben een Ø = 50 mm 
– omlopend frame 40 mm x 25 mm

Ronde poot 

Hoogte instelbaar (Q)

– 680 - 800 mm, d.m.v. uitdraaibare steldoppen
– tafelpoten = vierkant 50 mm x 50 mm
– omlopend frame 40 mm x 25 mm

 Vierkante pootModelvarianten


