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CREWCALDO A
Systeembeschrijving

Het programma CALDO A is een geschroefd, vrijdragend en modulair dwarsbalksystem. Het systeem bestaat uit twee zijge-
deeltes, die door een doorlopende, van perforatie voorziene dwarsbalk met elkaar verbonden zijn. Op de daarop gemonteerde 
bladdragers worden de bureaubladen bevestigd. De horizontale elektrifi catie wordt in een ruim gedimensioneerde, neerklap-
bare kabelgoot of als alternatief met kunststofklemmen, die met de cliptechniek op de dwarsbalk gemonteerd worden, gelegd.  
Voor de verticale elektrifi catie worden fl exibele kabelkettingen of kabelkappen gebruikt. Door de modulaire opbouw van het 
systeem kunnen de bureaus eenvoudig van verbonden in afzonderlijke bureaus omgebouwd worden en omgekeerd. 

De tafelpoten worden d.m.v. aluminium hoekverbinders van aan de dwarsbalk van het bureau geschroefd.  Inlegstrips in vier 
kleuren zorgen bovendien voor optische accenten.

De hoogte van het bureau kan traploos worden ingesteld d. m. v. steldoppen in de tafelpoot.

Hoogte instelbaar (A)
  – 680 - 820 mm traploos 
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De bureaubladen worden conform DIN EN 14322 vervaardigd van 25 mm dikke kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen met de 
emissieklasse E1. Het oppervlak met een coating van melaminehars is licht gestructureerd. Als omlopende veiligheidsrand 
wordt een 3 mm pp kantenband met aangefreesde 3 mm radius gebruikt.

breedtes – 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000 en 800 mm
dieptes – 1000, 800 en 600 mm

breedtes – 2200, 2000, 1800 en 1600 mm
dieptes – 1400, 1200, 1000 en 800 mm

– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen achteraf mogelijk

– Hoekelementen    45°, 60°, 90°
– 5-hoeks koppelelementen   36°, 45°, 60°, 90°
– Trapezium- en dubbel trapeziumelementen 90°
– Boogelementen    45°, 90°

– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen is achteraf mogelijk

– 5-hoeks koppelelementen   60°, 90°
– Trapezium- en dubbel trapeziumelementen 90°, 135°
– Boogelementen    45°, 90°

– vaste bureauhoogte 720 mm
– hoogte traploos in te stellen van 680 - 820 mm - op bureau hoogte 
– montage van kabelgoten, kabelclips en kabelkettingen achteraf mogelijk

– Druppelelementen    1100, 1200 mm
– Cirkelelementen en boogelementen  135°, 270°

– Zichtschotten voor bureaus, koppelelementen en eindelementen
– CPU houder, printeraanbouw, sta-element, pc-scherm 
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