
agilos+



Werkst i j l en  en  werk inhoud z i jn  d ive rs  en  vere i sen  een daarop a fges temde omgev ing . Het  concept  van het  4-poots 

ta fe l sys teem ag i los+ i s  p rec ies  op  deze  e i sen  gebaseerd . De  modula i re  opbouw en de  opt ione le  ex t ra  funct ies 

maken een nauwkeur ige  a fs temming op de  meest  u i teen lopende behoef ten  en  ru imte l i j ke  omstand igheden moge-

l i j k . Met  ta l  van  fo rmaten en  u i tb re id ingsmoge l i j kheden i s  het  moge l i j k  om e lke  n iche  op te  vu l len  en  zo  opt imaa l 

gebru ik  te  maken van de  ru imte. 

Het allround bureau.



Recht & rond.
agilos+ is niet alleen variabel in configuraties, maar ook in uitvoering. 
Naar keuze zijn de tafels verkrijgbaar met ronde of rechthoekige onder-
stellen. agilos+ is uitgerust met een multifunctionele traverse voor flexi-
bele montage van een frontscherm, kabelgoot, pc-houder of 3de niveau.
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Overzicht.Rijk aan details.

Het 3de niveau light (optioneel) is een met stof 
bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch 
bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), 
geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische  
meting volgens ISO 354). 

Onzichtbare kabelgeleiding.
Kabeldoorvoeren in het werkblad en de kabel- 
goot met royale afmetingen zorgen voor een op-
geruimde, onzichtbare bekabeling van de tafel.

PC-houder.
De PC-houder voor desktop computers 
kan zonder gereedschap aan de multi-
functionele traverse onder het tafelblad 
bevestigd worden.

Uitwisselbaar zijframe.
Een uitwisselbaar zijframe met terug-
geplaatste poten zorgen voor optimale 
beenruimte bij hoekopstellingen.

Werkplekken agilos+
= mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm

Rechthoekige tafel

Hoektafel rechts of links Banaanvormige tafel rechts of links

Rechthoekige aanbouwtafel

Aanbouwtafels agilos+ 

Aanbouwtafel/configuratie
voor rechthoekige tafels
(Afb.: uitvoering aanbouwtafel rechts)

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:  Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant 
(ABS), fineer met bladrand herlijst. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel: Stalen raamconstructie met 4-poots onderstel 50 mm Ø of 50/50 mm, 
stelpoot kunststof zwart. Multifunctionele traverse voor bevestiging van 3de niveau, 
frontscherm en PC-houder. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Kabeldoorvoer rechthoekig (optioneel): Metaal met poedercoating, met afdek-
klep.

Kabeldoorvoer rond (optioneel): Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorgevormd, aan beide zijden scharnierend, 
met poedercoating.

3de niveau light  (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch 
en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als 
prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het 

tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Belangrijke opmerking: Niet mogelijk in combinatie met frontscherm.

3de niveau basic (optioneel): Draagblad van met melamine afgewerkte spaanplaat, 
met gestoffeerd paneel, aluminiumprofiel met poedercoating, naar keuze ook incl. 
frontscherm. Hoogte 406 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau). 

Frontscherm (optioneel): Geperforeerde plaatstaal, met poedercoating, hoogte
405 mm.

Vaste lengtekoppeling, vaste dwarskoppeling (optioneel): 2 stuks per tafelzijde 
benodigd.

PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Tafelhoogte:
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altheim@wiesner-hager.com
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T +49 (931) 3 55 85-0
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13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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