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Volg uw impulse.
Understatement is het nieuwe belangrijk.



Design:  LUCY.D

Nieuwe groei.

Met pulse heeft Wiesner-Hager een elegant conferentietafelsysteem voor het 
management gecreëerd, dat inspireert met optische lichtheid en functioneel 
ontwerp. Het doel was om een conferentietafelprogramma te realiseren dat met 
nieuwe lichtheid optreedt tegen de oude zwaarte van directiekamers.
Het modulaire concept van pulse is de sleutel tot zijn individualiteit. Hiermee 
zijn een groot aantal verschillende configuraties mogelijk: klein of groot, als 
blok, open of gesloten. Het plannen gaat eenvoudig en snel in zijn werk door 
talrijke van tevoren vastgelegde plaatsingsvarianten. Voor wie de voorkeur geeft 
aan individuele oplossingen, biedt pulse een breed scala aan mogelijkheden. 



für nächsten Druck „altes„ foto verwenden:  WIESNER_HAGER_RAUMSIT.tif

Topconferentie.
Licht is het nieuwe succesvol.



Business impulsief.
Functioneel is de nieuwe status.

De intelligente functies van pulse: deze dringen zich niet op, maar  
zijn op elk moment beschikbaar. Zoals bijvoorbeeld het innovatieve 
kabelmanagement. De kabeltoevoer vanaf de vloer verloopt onzichtbaar 
binnenin de centrale kolom. De vast geïntegreerde horizontale kabel-
goot kan op twee niveaus worden gebruikt, bijv. voor kabelgeleiding en 
plugin of voor mediaboxen. Of met inhangbakken ook voor schrijfgerei, 
planten, dranken of snacks. pulse als energieleverancier – voor mens 
en techniek.
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Rijk aan details.

Zo goed als onzichtbaar.  
De verticale kabeltoevoer 
verloopt vanaf de buitenkant 
onzichtbaar in de centrale kolom 
van het tafelonderstel. Kabels 
kunnen door de afneembare 
afdekking gemakkelijk worden 
ingetrokken en aangesloten op 
externe punten – zoals bijvoor-
beeld vloercontactdozen.

Innovatieve managementstijl. 
Het kabelmanagement van pulse houdt zich discreet op de achtergrond.
Vanaf de buitenkant onzichtbaar worden de kabels in de geïntegreerde 
horizontale kabelgoot onder het tafelblad geleid. De kabeltoevoer –  
eveneens onzichtbaar – via de centrale kolom van het tafelonderstel.

Op twee niveaus. 
De horizontale kabelgoot kan op 
meerdere manieren worden gebruikt: 
een (optionele) inhangbak doet dienst 
als houder voor dranken, plantenbak 
of opbergvak voor schrijfgerei en  
kleine spullen, eronder lopen de 
kabels voor elektrificatie en plugin.

Overzicht.

pulse configuraties onderstel X-poot en T-poot:

pulse configuraties onderstel C-poot:

pulse Vergadertafels:
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Uitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL (vergadertafels: HPL Fenix, tafels: HPL of HPL Fenix) 
met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer danwel 
edelfineer (Noten of Zebrano) met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). 
Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken 
gebeitst volgens stalenkaart.
Vergadertafels: Fineer of houtdecor (melamine): structuur in dwarsrichting. 
Tafelblad incl. kabelgoot en afdekklep. Verstevigingstraversen aan beide zijden 
en over de gehele lengte van het blad, staal met poedercoating zwart (9005). 
Tafels: Fineer: structuur in dwarsrichting. Houtdecor (melamine of HPL): struc-
tuur in lengterichting. Bootvormige tafelbladen met geïntegreerd kabelkanaal, 
metaal met poedercoating zwart (9005).

Onderstel: Voet en bladdrager onder druk gegoten aluminium gepolijst of met 
poe-dercoating, centrale kolom aluminium met poedercoating of aluminium 
gepolijst tegen meerprijs, kunststof stelglijders.

Koppelstukken (Vergadertafels):
Vaste koppeling van de tafelbladen via de verstevigingstraversen (er zijn geen 
aparte koppelstukken nodig).

Frontscherm hoogte 300 mm (vergadertafels, optioneel): 
Aluminium raamwerk met poedercoating zwart, met zwarte netbespanning. 

Elektrificatie:
Vergadertafels: 
Kabelgoot: Metaal met poedercoating zwart (9005).
Afdekklep: Lengte 500 mm, metaal, geperforeerd motief, met poedercoating volgens sta-
lenkaart. 
Tafels (optioneel): 
Kabeldoorvoer hoekig: Lengte 1000 mm, voor bootvormige tafels. Metaal met poedercoa-
ting volgens stalenkaart. Afdekklep met zeefdruk patroon. 
Kabeldoorvoer rond: Ø 80 mm, voor ronde tafel. Naar keuze kunststof zilver, zwart of wit 
of aluminium metaal (RVS-look).   

Accessoires (vergadertafels): 
Drankenvak / bloemenbak: kunststof zwart.



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
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

„Mission Backbone”:
The quickest way to 
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