
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Aluminium werktafels 

Er is altijd een oplossing! 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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Aluminium werktafels “OP MAAT” 

Voor hetzelfde geld heb je een werktafel “OP MAAT” 

Adiform aluminium werktafels  kunnen, door onze unieke wijze van tafels bouwen in vrijwel alle afmetingen 

worden geproduceerd. Het gebruik van duurzame materialen met een professionele uitstraling maakt dat      

vrijwel iedere uitvoering te realiseren is. 

Tafels bouwen is een vak, dat wij inmiddels al ruim 45 jaar beheersen.  Naast de min of meer standaard      

uitvoeringen, is het door onze expertise en unieke wijze van bouwen  eenvoudig mogelijk om tafels en      

werkplekken te realiseren,  die exact voldoen aan de specifieke wensen van u en uw medewerkers. Onze tafels 

zijn standaard voorzien van stelvoeten, zodat deze goed waterpas zijn te stellen. Daarnaast gebruiken wij    

diverse (eigen) aluminium profielen voor het bouwen van uw werktafel. 

Aluminium stelvoet        

+/- 10 mm                    

Vulringen leverbaar    
(voor nivellering tot +/+ 80 mm) 

Dikwandig (5 mm)  

profiel 

Dragend toegepast 

Profiel met schuine 

hoek. Toepassing: 

Bladdrager voorzijde 

Profiel voor een 

inliggend  opstandblad 

 

Profiel wordt toegepast  

als een opstaande rand  

gewenst is. 

Energiegoot, inrichting  

“OP MAAT”. wordt  tus- 

sen staanders geplaatst 

Verlichting boven  

werkblad.  

Ca. 1300 - 1800 Lux 

Afwerking d.m.v.  

Kunststof sierstrippen 

Diverse kleuren. 

Stekerdozenlijst 

Kan op diverse plekken  

gemonteerd worden. 
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Voorbeeld modellen 

Vlakke werktafel 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties 

Optioneel:   Onderlangs verbinding kan ook   

   centraal gemonteerd worden 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Vlakke Elektro werktafel 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties 

Optioneel:   Energiegoot achterop het werkblad                            

   (volgens uw specificaties, zie pagina 6) 

Werktafel met opstand 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties  

Diepte opstandblad     : volgens uw specificaties                  

Hoogte opstandblad     : volgens uw specificaties   

Optioneel:   Energiegoot achterop het werkblad   

   (volgens uw specificaties, zie pagina 6) 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Voorbeeld modellen 

Werktafel met meerdere opstandbladen 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties       

Diepte opbouwblad (1e en 2e) : volgens uw specificaties     

Hoogte opbouwblad (1e en 2e) : volgens uw specificaties 

Optioneel:   Energiegoot achter het werkblad                                  

   (volgens uw specificaties, zie pagina 6) 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Óók ESD-veilig leverbaar 

Werktafel met opstand en verlichting 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties     

Diepte opbouwblad   : volgens uw specificaties      

Hoogte opbouwblad   : volgens uw specificaties 

Optioneel:   Energiegoot achterop het werkblad                            

   (volgens uw specificaties, zie pagina 6) 

Werktafel op schuifladekasten 

Afmetingen: 

Breedte werkblad   : volgens uw specificaties           

Diepte werkblad   : volgens uw specificaties        

Hoogte werkblad   : volgens uw specificaties   

 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Opties en mogelijkheden Energievoorzieningen 

Andere mogelijkheden op aanvraag. 

Wandcontactdozen 

Rand– of Penaarde 

Meervoudige ramen 

t.b.v. WCD’s 

Netwerkaansluitingen 

Aan/uit schakelaar 

t.b.v. verlichting 

Noodstop voorziening 

00- in de energiegoot        

00- onder het werkblad 

CEE-contactdoos blauw 

230V 

CEE-contactdoos rood 

400 V 

Hoofdnokken          

schakelaar 

Aardlekschakelaar of 

Zekeringsautomaat 

Lichtsignalering 

 

WCD-zonder aarde 

t.b.v.  Scheidingstrafo 

Earth-control 

Ringkern scheidngs 

trafo 

Standaard aansluit-

snoer van 5 meter met 

aangegoten steker 

Stekerdozenlijst voor 

montage op diverse 

plaatsen. 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Opties en mogelijkheden Verlichting 

Verlichting boven het werkblad: 

 Standaard op 1100 mm boven het werkblad 

 Intern aangesloten op de energiegoot 

 

    Hoge lichtopbrengst: ca. 2200 lux. 

Verlichting onder het opstandblad: 

 Montage aan voor– of achterzijde 

 Intern aangesloten op de energiegoot 

 

       Lichtopbrengst: ca. 500 lux. 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 

Óók in LED uitvoering leverbaar 
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 Werkbladen Volkern 13 mm: 

 Massieve krasbestendige kunststof 

 Bestand tegen water, kalieën, logen en zuren 

 Anti-statisch 

 Lichtgrijs, zwarte kern 

 Werkbladen massief beuken 19 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriende-

lijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is 

noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Werkbladen massief beuken 40 mm: 

 Gevingergelast gestoomd massief beuken 

 Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriende-

lijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is 

noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen) 

 Werkbladen ESD-veilig 17 mm: 

 17 mm dik met verdichte spaankern en een toplaag van dissipatief HPL 

 Geleidend vermogen (Ra) ca. 10⁷Ω 

 Randafwerking geïntegreerd 6 mm dik stootvast Volkern 

 Werkbladen RVS 20 mm: 

 20 mm dik met watervast verlijmde spaankern 

 Toplaag 1,2 mm RVS 304, afwerking K320 geslepen 

 Randen en zijkanten omgezet 

 Hoeken gelast 

Opties en mogelijkheden werkbladen 

Andere werkbladen op aanvraag. 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Opties en mogelijkheden kleuren 

blauw bruin groen rood grijs 

blauw zwart ivoor lichtgrijs bordeauxrood wit 

Volkern werkbladen 

Afdekplaat energiegoot 

Schakelmateriaal 

rood blauw d. grijs wit zwart ivoor 

Sierstrippen  

lichtgrijs ivoor wit zwart beuken 

ESD-veilige werkbladen 

lichtgrijs 

Andere kleuren op aanvraag 

donkergrijs 

Aluminium werktafels “OP MAAT” 

l. grijs 
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Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Aluminium werktafels “OP MAAT” 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


