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foxx _e

Facultatief.

foxx_eRK

foxx_eQK

Uitvoering:
Traploze elektrische instelling van de werkhoogte.

= mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst of volkern.
Houten oppervlakken gebeitst.
Onderstel: Stalen raamconstructie met T-poot onderstel, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze eloxaal zilver
(55), diepzwart (9005M) of wit (9016).
Zuil: foxx_eRK Ø 70 mm, foxx_eQK 70 x 70 mm.
Afstandhouders (optioneel): plaatstaal, eloxaal zilver gepoedercoat.

foxx_e: ergonomisch en flexibel.
Traploos in hoogte verstelbare bureaus bevorderen een
gezond werkklimaat op kantoor. Voor een wisselende
werkhouding is een flexibel meubelstuk een absolute
must. Met de elektrisch in hoogte verstelbare foxx_eRK
en foxx_EQK is het wisselen tussen zittend en staand
werken een fluitje van een cent. Door een druk op de
knop kan het tafelblad op elke gewenste hoogte –
van 650 tot 1290 mm – worden ingesteld. foxx_e is
tevens geschikt voor desk-sharing; met de optionele
memoryfunctie kunnen de individuele instellingen van
meerdere gebruikers worden opgeslagen. In combinatie met afstandshouders kan foxx_e ook voor dubbele
werkplekken of teamconfiguraties ingezet worden.
Kortom: door de legio mogelijkheden in combinatie
met de aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding is
foxx_e een waardevolle investering op zowel economisch als ergonomisch gebied.

Toebehoren: Kabeldoorvoer hoekig, of rond / kabelkanaal staal, aan
beide zijden neerklapbaar / PC-houder / kabelslang verticaal / frontscherm
geperforeerd staal.
3de niveau: Gestoffeerd paneel, geschikt als prikbord, geluiddempend,
naar keuze ook incl. organisatierail en/of frontscherm.
3de niveau basic: Draagblad melamine met gestoffeerd paneel, aluminium profiel met poedercoating voor bevestiging van organisatiemiddelen
(opbergelementen), naar keuze ook incl. frontscherm.

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte
Afmetingen in mm

Perfect Partners.

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
F +49 (931) 3 55 85 85
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

paro_2

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
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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