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De geraffineerde flexibele werkplek.
Wiesner-Hager heeft met yuno office een onconventioneel werkplek-
programma ontworpen specifiek toegespitst op de flexibele behoef-
ten van co-working-ruimtes. De oorspronkelijk als stapeltafel voor 
communicatieruimtes ontwikkelde tafel kan in een handomdraai 
met enkele accessoires getransformeerd worden naar een flexibe-
le werkplek, geheel volgens het New Work principe. Een speciale 
plug-in box biedt aansluitingen voor elektra, netwerk en/of USB met 
laadfunctie. Tegelijkertijd dient deze box als afsluitbare opbergruimte 
voor persoonlijke spullen. De ijzersterke functionaliteiten als verrijd-
baar en stapelbaar blijven in takt.

Design: Andreas Krob

Rechthoekige tafel Plug-in enkelvoudige box laag Plug-in enkelvoudige box laag Plug-in enkelvoudige box hoog

Tafelhoogte 740 mm 9531-000 9533-000 9530-000

Plug-in dubbele box hoog  

9532-000

Overzicht.

L-Paneel links hoog L-Paneel rechts hoog L-Paneel links laag L-Paneel rechts laag

9550-972: 650 x 530 mm
9550-974: 950 x 530 mm

9551-972: 650 x 530 mm
9551-974: 950 x 530 mm

9552-972: 650 x 530 mm
9552-974: 950 x 530 mm

9553-972: 650 x 530 mm
9553-974: 950 x 530 mm

Tafelhoogte 

Rechthoekige tafel 9531-000 9533-000 9530-000  9532-000 

9550 9551 9552 9553

Maten in mm

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL, optioneel lichtgewicht met naadloze, 
vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern.

Onderstel: Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladdragers spuitgietaluminium. 
Afwerking traverse en bladdragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en 
bladdragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. 
Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van 
poedercoating.

Plug-in Box: Behuizing staalplaat, inzetbak van zwart kunststof, dubbele box met deksel 
en slot. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.
Elektrificatie landspecifiek:
Enkelvoudige box: kleur zwart, 1 x Schuko, kabellengte 70 cm, zwart.
Optioneel: Datapoort (zonder kabel) of 2 x USB charger.
Dubbele box: 2 x Schuko, kabellengte 700 cm, kleur zwart. 
Optioneel: 1 x Schuko + 1 x datapoort (zonder kabel) of 1 x Schuko + 2 x USB charger.
Kabelgeleiding verticaal (optioneel): Kabelslangen modellen 9492 en 9500 tot 9504.

L-Paneel: Dragerplaat decorspaanplaat met stof bespannen. Binnenzijde geschikt als 
prikbord.

Belangrijke opmerking: Het L-paneel is niet mogelijk in combinatie met lichtgewicht 
blad. Stoffering in blazer en kunstleer is niet mogelijk. Bij tafellengte 130 cm is de plug-in 
dubbele box niet mogelijk in combinatie met het L-paneel breedte 95 cm.

Elektrificatie tafel (optioneel):
Inbouwcontactdoos rond: Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak mat 
chroom.
Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat: Dubbele inbouwcontactdoos, kunst-
stof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht 
blad niet mogelijk.
Kabelgeleidingsset: Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter en verbindingskabel. Alleen 
mogelijk in combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.
Kabelvoering verticaal: Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcon-
tactdoos rond.

Metaal-stof-combinatie:
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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

nooi conferentiestoel


