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Prijslijst 2020

 Het totale programma

Algemene informatie
Verkoopprijzen voor de gespecialiseerde handel.
Geldig vanaf 1 januari 2020. 
Adviesprijzen. Excl. BTW.  

De van toepassing zijnde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV) staan op wilkhahn.com.

Technische wijzigingen voorbehouden.  

Wilkhahn is gecertificeerd conform kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001,
milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001 FF.  

Afwijkingen van afgebeelde of beschreven modellen blijven voorbehouden. Wijzigingen die voortkomen uit 
productverbeteringen of technische vooruitgang, verlenen geen recht op garantie.

Bij de tafelprogramma´s zijn er afgezien van de standaarduitvoeringen speciale uitvoeringen mogelijk. 
Vormen, maten, oppervlakken en prijzen op aanvraag.

Toevoegingselementen: De vermelding van de kant “links” of “rechts” heeft altijd betrekking tot de zitrichting.

 

Oppervlakken
Gefineerde tafelbladen en houten onderstellen van zitmeubelen zijn met transparante lak beschermd. Ge-
kleurde metalen oppervlakken zijn met poederlak gecoat die vrij is van zware metalen.

Kussens
Alle toegepaste soorten kussenschuim zijn vervaardigd zonder CFK.

Tekens
  Totale hoogte   Totale breedte   Totale diepte 
  Zithoogte   Zitbreedte   Zitdiepte 

  Fineerrichting   Decorrichting   Zitrichting 

De zithoogte is met DIN-controleapparatuur onder belasting gemeten. Totale hoogte, breedte en diepte ko-
men overeen met de minimum omtrekmaten.

Voor de betere zichtbaarheid zijn sommige accessoires iets groter weergegeven. 

 Belangrijke opmerkingen / producteigenschappen

Drukplakken
Drukplakken zijn afdrukken in de stof die door druk, lichaamswarmte en vochtigheid kunnen ontstaan. De 
mate ervan wordt beïnvloed door model, stoffering en stoffeertechniek en behoren tot de karakteristieke 
kenmerken van de desbetreffende uitvoering. Daarom is er hier geen sprake van mindere kwaliteit.

Leerverwerking
Leer is een natuurproduct. Iedere leerhuid is uniek en daarom individueel. Insectenbeten, schuurpunten of 
littekens vertellen verhalen. Ze zijn natuurlijke kenmerken van het materiaal en worden daarom niet als reden 
voor reclamatie erkend.

Hout
Hout is een natuurproduct. Wij verwerken in onze productlijnen uitsluitend speciaal geselecteerde hout- en 
fineersoorten van hoge kwaliteit. Typische kenmerken als kleine noesten en vergroeiingen zijn teken van een 
natuurlijke groei. Omdat iedere boomstam anders is zijn er bovendien afwijkingen qua structuur en kleur mo-
gelijk. Het unieke krakteristieke oppervlak van hout zijn op natuurlijke wijze ontstaan en wordt daarom niet 
als reden voor reclamatie erkend.

Meubels voor buiten / binnen & buiten / outdoor
De modellen zijn geschikt voor gebruik buitenshuis. Toch adviseren wij om de meubels slechts met mate 
bloot te stellen aan de natuurlijke weersomstandigheden als zon, regen, stof en wind en als ze niet gebruikt 
worden droog en goed geventileerd op te bergen.

Kleurafwijkingen / structuurverschillen
De combinatie van verschillende materialen als chroom, aluminium-poedercoating, staal of kunststof kan lei-
den tot een verschil qua kleur en structuur van de oppervlaktes. Deze verschillen worden niet erkend als re-
den voor een reclamatie.

Bij onze stofferingsmaterialen en gelaagde materialen kunnen er ondanks zorgvuldige selectie kleine kleuraf-
wijkingen per charge optreden. Dat is te wijten aan de fabricageprocessen van onze voorleveranciers en 
wordt daarom niet als reden voor een reclamatie erkend. 



35 / Fiberflex
100% polyester 
510 g/strekkende m., 
breedte 160 cm 
schuurvastheid: 
70.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
EN 1021-1 indien op CMHR-schuim 
min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 50 kg/³ gemonteerd. 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging. 

37 / Racer
100% polyester 
440 g/strekkende m., 
breedte 170 cm 
schuurvastheid: 
90.000 schuurslagen, BS EN 
14465, BS EN ISO 12947-2 (Mar-
tindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
BS 476 Part 7, ASTM E 84, 
EN ISO 1021 1+2, 
EN 1021-1 indien op CMHR-schuim 
min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 50 kg/m³ gemon-
teerd, 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging. 

41 / Formstrick
100% polyamidehybride 
Gewicht: 750g/mý 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
6, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 5, nat 5, DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
DIN EN 1021 1+2 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
Onder zeer vochtige omstandig-
heden kan de spanning van 
Formstrick minder worden. Zodra 
het materiaal droogt krijgt het 
weer de oorspronkelijke stevig-
heid. 

47 / Nova
100% polyester 
560 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
50.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
EN 1021-1 indien op PUR-schuim 
min. 22 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 36 kg/m³ gemon-
teerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

54 / Pitch
100% trevira CS 
470 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92-503-507 M1, 
ÖNORM A 3800-1 , 
B1/Q1/TR1, 
BS 5852 indien op CMHR-schuim 
gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-
schuim min. 30 kg/m³ gemon-
teerd, 
UNI VF 9175 1IM indien op CMHR-
schuim gemonteerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

58 / Evida
Meer dan 80 % van de toegepas-
te bestanddelen bestaan uit na-
tuurlijk en nagroeiend materiaal 
(ca. 50 % nagroeiend, ca. 30 % 
natuurlijk en ca. 20 % ander uit-
gangsmateriaal). 
Gewicht: 750 +/- 50 g/m² 
dikte: 1,3 +/- 0,2 mm 
rolbreedte: 137 cm 
wrijfbestendig, DIN EN ISO 54702: 
> 50 000 Martindale 
reiniging/verzorging 
vervuilingen onmiddellijk verwij-
deren (warme zachte zeepsop, 
microvezeldoek, zachte handbor-
stel). Gebruik geen oplosmidde-
len. 
voldoet aan OekoTex © Standard 
100 

voldoet aan de wet op medische 
producten DIN EN ISO 109935+ 10 
duurzaam 
voldoet aan de speelgoednorm, 
DIN EN 713 
bestendig tegen ontsmettings-
middelen 
zwaar ontvlambaar, EN10211+ 2, 
BS 5852 IS0+ 1 

60 / Blend
100% scheerwol 
645 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
50.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4, nat 4, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
EN 1021-1, EN 1021-2 
BS 7176 Low Hazard 
NF D 60-013 
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 
(58kg/m³ CMHR Foam) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
BS 476 Part 7 Class 1 
EN 13501-1 
Adhered Class D, s1, d0 
Bij bestelling vermelden: 
BS 5852 Ignition Source 5 indien 
met FR uitgevoerd; 
BS 7176 Medium Hazard indien 
met FR uitgevoerd; 
BS 476 Part 6 Class 0 indien met 
FR uitgevoerd; 
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, 
d0 indien met FR uitgevoerd; 
EN 13501-1 Un-adhered Class D, 
s2, d0 indien met FR uitgevoerd; 
BS 5867-2: Type B Curtains & Dra-
pes indien met FR uitgevoerd 
vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

62 / Bond
100% trevira CS 
480 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
garen gekleurd 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
6, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92501-7 M1, 
ÖNORM A 3800-1 , 
B1/Q1/2, 
BS 5852 indien op CMHR-schuim 
gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-
schuim min. 30 kg/m³ gemon-
teerd, 

 Bekledingsmateriaal



35 / Fiberflex
100% polyester 
510 g/strekkende m., 
breedte 160 cm 
schuurvastheid: 
70.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
EN 1021-1 indien op CMHR-schuim 
min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 50 kg/³ gemonteerd. 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging. 

37 / Racer
100% polyester 
440 g/strekkende m., 
breedte 170 cm 
schuurvastheid: 
90.000 schuurslagen, BS EN 
14465, BS EN ISO 12947-2 (Mar-
tindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
BS 476 Part 7, ASTM E 84, 
EN ISO 1021 1+2, 
EN 1021-1 indien op CMHR-schuim 
min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 50 kg/m³ gemon-
teerd, 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging. 

41 / Formstrick
100% polyamidehybride 
Gewicht: 750g/mý 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
6, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 5, nat 5, DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
DIN EN 1021 1+2 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
Onder zeer vochtige omstandig-
heden kan de spanning van 
Formstrick minder worden. Zodra 
het materiaal droogt krijgt het 
weer de oorspronkelijke stevig-
heid. 

47 / Nova
100% polyester 
560 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
50.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
EN 1021-1 indien op PUR-schuim 
min. 22 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-2 indien op CMHR-
schuim min. 36 kg/m³ gemon-
teerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

54 / Pitch
100% trevira CS 
470 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92-503-507 M1, 
ÖNORM A 3800-1 , 
B1/Q1/TR1, 
BS 5852 indien op CMHR-schuim 
gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-
schuim min. 30 kg/m³ gemon-
teerd, 
UNI VF 9175 1IM indien op CMHR-
schuim gemonteerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

58 / Evida
Meer dan 80 % van de toegepas-
te bestanddelen bestaan uit na-
tuurlijk en nagroeiend materiaal 
(ca. 50 % nagroeiend, ca. 30 % 
natuurlijk en ca. 20 % ander uit-
gangsmateriaal). 
Gewicht: 750 +/- 50 g/m² 
dikte: 1,3 +/- 0,2 mm 
rolbreedte: 137 cm 
wrijfbestendig, DIN EN ISO 54702: 
> 50 000 Martindale 
reiniging/verzorging 
vervuilingen onmiddellijk verwij-
deren (warme zachte zeepsop, 
microvezeldoek, zachte handbor-
stel). Gebruik geen oplosmidde-
len. 
voldoet aan OekoTex © Standard 
100 

voldoet aan de wet op medische 
producten DIN EN ISO 109935+ 10 
duurzaam 
voldoet aan de speelgoednorm, 
DIN EN 713 
bestendig tegen ontsmettings-
middelen 
zwaar ontvlambaar, EN10211+ 2, 
BS 5852 IS0+ 1 

60 / Blend
100% scheerwol 
645 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
50.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
3-4, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4, nat 4, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
EN 1021-1, EN 1021-2 
BS 7176 Low Hazard 
NF D 60-013 
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 
(58kg/m³ CMHR Foam) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
BS 476 Part 7 Class 1 
EN 13501-1 
Adhered Class D, s1, d0 
Bij bestelling vermelden: 
BS 5852 Ignition Source 5 indien 
met FR uitgevoerd; 
BS 7176 Medium Hazard indien 
met FR uitgevoerd; 
BS 476 Part 6 Class 0 indien met 
FR uitgevoerd; 
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, 
d0 indien met FR uitgevoerd; 
EN 13501-1 Un-adhered Class D, 
s2, d0 indien met FR uitgevoerd; 
BS 5867-2: Type B Curtains & Dra-
pes indien met FR uitgevoerd 
vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professio-
nele droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

62 / Bond
100% trevira CS 
480 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
garen gekleurd 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
6, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92501-7 M1, 
ÖNORM A 3800-1 , 
B1/Q1/2, 
BS 5852 indien op CMHR-schuim 
gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-
schuim min. 30 kg/m³ gemon-
teerd, 

 Bekledingsmateriaal

UNI VF 9175 1IM indien op CMHR-
schuim gemonteerd, 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging. 

63 / Auris
100% scheerwol 
520 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
50.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
5, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4, nat 4, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
BS 5852 indien op CMHR-schuim 
min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op CMHR-
schuim min. 35 kg/m³ gemonteerd, 
UNI 9175/FA1 IM indien op FR-
schuim min. 35 kg/m³ gemonteerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

66 / Lona
85% scheerwol, 15% polyamide 
520 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
150.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4-5, 
DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
ÖNORM A 3800-1 Q1, 
ÖNORM B 3852 zwaar brandbaar 
indien op PUR-schuim B2 gemon-
teerd, 
BS 7176 medium hazard indien op 
CMHR-schuim min. 35kg/m³ ge-
monteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-schuim 
min. 22 kg/m³ gemonteerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 
Voor de stof Lona is vanwege 
 pilling-effecten eventueel meer 
reiniging noodzakelijk. 

68 / Kvadrat Remix 2
90% scheerwol, kamgaren, 
10% nylon 
415 g/strekkende m., 
breedte 138 cm 
schuurvastheid: 
ca. 100.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2 

wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4, EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
B2 en Crib 5 bij zwaar ontvlambare 
uitvoering, 
IMO FTP Code 2010:Part 8, 
US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 
1530.3. AS/NZS 3837 klasse 2, 
NF D 60 013. UNI 9175 1IM, 
ÖNORM B1/ Q1, 
EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 
5852 part 1. 
Reiniging vast gespannen bekle-
dingen: 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging. 
Afneembare bekledingen: � 

69 / Granit
50% scheerwol, 50% katoen 
750 g/strekkende m., 
breedte 138 cm 
garen gekleurd 
schuurvastheid: 
ca. 45.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-6, DIN EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4-5, DIN EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 4, 
DIN EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
CAL 117 E, 
DIN 66084 P-c indien op 
PUR-schuim B3 min. 22 kg/m³ 
 gemonteerd, 
EN 1021-1/-2 indien op PUR-schuim 
B3 min. 22 kg/m³ gemonteerd. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging 
afneembare bekledingen: � 

91 / Kvadrat Steelcut Trio 3
90% scheerwol, kamgaren
10% nylon 
770 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
ca. 100.000 schuurslagen, 
EN ISO 12947 (Martindale) 
lichtechtheid: 
5-7, BS EN ISO 105-B02 
methode 2 
Pilling: 
4, EN ISO 12945 
wrijfechtheid: 
droog 4-5, nat 3-5 
EN ISO 105-X12 
vlambescherming: 
bij bestelling vermelden 
EN 1021-1/2 
BS 5852 part 1 
DIN 4102 B2 
Önorm B1/Q1 
NF D 60 013 
UNI 9175 1IM 
US Cal. Bull. 117, - 2013 
NFPA 260 
AS/NZS 3837 
IMO FTP Code 2010: 
Part 8 
B2 en Crib 5 en SN 
198 898 5.3 bij zwaar ontvlambare 

uitvoering. 
Vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, 
professionele droge reiniging. 
Afneembare bekledingen:� 

92 / Credo
95 % scheerwol 
5 % polyamide 
870 g/strekkende m., 
breedte 140 cm 
schuurvastheid: 
100.000 schuurslagen, 
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
min. 5-8, EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
min. 4-5, EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 5, nat 4-5 
EN ISO 105-X12 
vlambescherming: bij bestelling 
vermelden 
FAR 25.853 (12 sec. verticaal) 
CAL TB 117-2013 
DIN 4102-1 B2 
EN 13501-1 
EN 1021-1 en -2 
BS 5852:1979 (part1) 
BS 5852:2006 (part2) Crib5 
BKZ: 5.3 SN 198898 
UNI 9175 (1 IM) 
NF P92 503-507 M2 
IMO: 2014/90/EU scheepsuitrus-
tingsrichtlijn 
vast gespannen bekledingen: 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging 
afneembare bekledingen: : � 

74 / Leer
Meubel-runderleer met toleranties 
qua kleur en structuur , conf. DGM, 
RAL GZ 430 
keurngsresultaten 
lichtechtheid: 
6-7, DIN EN ISO 105-B 02 methode 2 
vlambescherming: 
California TB 117 E BS 5852-3 indien 
op PUR-schuim min. 22 kg/m³ 
 gemonterd, 
EN 1021-/-2 indien op PUR-schuim 
min. 22 kg/m³ gemonteerd. 
Reiniging: 
Vervuilingen met een vochtige, 
 absorberende doek verwijderen en 
onmiddellijk met een droge wollen 
doek over het gehele oppervlak 
opwrijven. 

87 / Leer
Bijzonder hoogwaardig, zuiver 
 anilinegekleurd runderleer dat 
 natuurlijke onregelmatigheden 
of latere patina zichtbaar laat 
 worden. 
lichtechtheid: 
(WBS-trap) >3 conform 
DIN EN ISO 105-B02 
vlambescherming: 
DIN 75200 en DIN EN 1021 deel 1 + 2, 
CE 117 E 
reiniging: 
Vervuilingen voorzichtig met een 

iets vochtige, absorberende doek 
verwijderen en onmiddellijk met 
een droge wollen doek over het 
 gehele oppervlak opwrijven. 

C2
24% polyester, 22% vlas/linnen, 
20% viscose, 20% polyacryl, 
8% wol, 6% katoen 
720 g/strekkende m., 
breedte 132 cm 
schuurvastheid: 
min. 35.000 schuurslagen, 
BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 
lichtechtheid: 
4-5, BS EN ISO 105-B02 methode 2 
Pilling: 
4, BS EN ISO 12945-2 
wrijfechtheid: 
droog 4, nat 3/4 EN ISO 105-X12 
regelmatig afzuigen, professionele 
droge reiniging. 

Aanwijzing
Wilkhahn verleent geen garantie 
op ingezonden stoffen en leer die 
van stofproducenten afkomstig 
zijn waarmee er geen leverings-
overeenkomst is gesloten. Houd 
er a.u.b. rekening mee dat ons van 
tevoren een staal van het bekle-
dingsmateriaal ter grootte van 
ten minste DIN A4 voor controle 
op verwerkbaarheid beschikbaar 
dient te worden gesteld.  
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Milieu-Informatie

Wilkhahn duurzaam
In haar meer dan 100-jarig 
bestaan heeft de onderneming 
Wilkhahn decennia lang een filo-
sofie van duurzaamheid ontwik-
keld. Begrippen als lange levens-
duur, sociale fairness, 
milieuverantwoordelijkheid en 
culturele oriëntatie zijn al sinds de 
jaren 50 van de afgelopen eeuw 
uitgegroeid tot motieven van de 
ondernemingscultuur. Wilkhahn 
dient als internationaal voorbeeld 
wanneer het gaat om haar 
moderne ondernemingsfilosofie. 
Dit is te danken aan het vroege 
inzicht om rekening te houden 
met milieuaspecten en verbete-
ring van de sociale betrekkingen 
alsmede de culturele rol van een 
onderneming. Dit inzicht in de 
ondernemingscultuur verbindt 
ons met onze klanten over de hele 
wereld. Bestaat er een mooiere 
opgave dan zich gemeenschappe-
lijk in te zetten voor een succes-
volle en leefbare toekomst?

Ondernemingsbeginselen

Waarachtigheid van de 
productontwikkeling
Wij willen duurzame producten 
ontwikkelen, hun gebruikswaarde 
vergroten en de verspilling beper-
ken. “Less is more” of “reduce to 
the max” zijn de centrale begrip-
pen die Wilkhahn telkens weer 
voor de toekomst realiseert. Eco-
logisch georiënteerde design-
richtlijnen zijn een vanzelfspre-
kend bestanddeel van de 
productontwikkeling bij Wilkhahn.

Fairness bij de samenwerking
“Fairness bij de samenwerking” 
- dat geldt bij Wilkhahn zowel voor 
de werknemers als tegenover 
partners en klanten. Dat betekent 
goed te analyseren, te informeren, 
te adviseren, toezicht te houden 
en te begeleiden. Intern hebben 
wij een coöperatieve leider-
schapsstijl die de vertegenwoordi-
gers van de medewerkers als co-
management voor de 
onderneming ziet. Fairness en een 
constante verbetering van de wer-

komstandigheden gaan door tot 
aan het productieproces: Wilk-
hahn heeft hiervoor een internati-
onale overeenkomst ter bevorde-
ring van het arbeidsrecht 
getekend.

Ecologische 
verantwoordelijkheid
Wilkhahn ondersteunt de doel-
stelling van duurzame ontwikke-
ling. Het door ons nagestreefde 
evenwicht van de economische, 
ecologische, sociale en culturele 
doelstellingen ter beveiliging van 
de onafhankelijkheid is typerend 
voor de ondernemingscultuur bij 
Wilkhahn. De naleving van ecologi-
sche kwaliteitscriteria tijdens de 
volledige levenscyclus van onze 
producten is een bestanddeel van 
onze eigen beoordeling van suc-
ces.

Medewerkers als partners
Topprestaties vereisen een op 
mogelijkheden gerichte bedrijfs-
organisatie met flexibele werk-
uren, betaling van premies, pro-
ject- en groepswerk. Als 
tegenprestatie nemen de mede-
werkers ook deel aan het succes 
van de onderneming. Ze hebben 
een omvangrijke bedrijfspensi-
oenregeling, staan centraal in de 
bevordering van de gezondheid 
binnen het bedrijf en werken in 
een omgeving die met baanbre-
kende stappen de wereld van de 
arbeidsarchitectuur sociale, eco-
logische, economische en estheti-
sche eisen op één noemer brengt.

Duurzaamheidbeleid

UN Global Compact
Wilkhahn heeft zich in 2007 aan-
gesloten bij het Global Compact 
van de Verenigde Naties. In de ver-
klaring van vrijwillige verplichting 
zijn de tien principes van het Glo-
bal Compact voor de bescherming 
van de internationale mensen-
rechten, de naleving van de 
arbeidsnormen, de rechten van de 

werknemers, de milieubescher-
ming en de corruptiebestrijding 
vastgelegd als een bindend 
ondernemingsbeleid.

Kwaliteitsmanagementsysteem 
conform ISO 9001:2015
Om de hoge product- en proces-
kwaliteit bij Wilkhahn te verzeke-
ren en voortdurend te optimalise-
ren, werd in 1996 al een 
omvangrijk kwaliteitsbeheer inge-
voerd dat sindsdien gecertificeerd 
wordt volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 van de International 
Standard Organization. Centraal 
in het kwaliteitsbeheer staan de 
klantgerichtheid, de verantwoor-
delijkheid van de directie, de 
betrokkenheid van de medewer-
kers, de veiligheid en de voortdu-
rende verbetering van het produc-
tieproces, en de betrekkingen met 
de leveranciers.

Milieubeheerssysteem conform 
ISO 14001:2015
Wilkhahn is bovendien gecertifi-
ceerd volgens de internationale 
norm voor milieubeheer ISO 14001, 
waarin wereldwijd erkende eisen 
aan systemen voor milieubeheer 
zijn vastgelegd, zoals milieucijfers 
en beoordelingen van de milieu-
prestaties.

EMAS
EMAS is de afkorting voor „Eco- 
Management and Audit Scheme” 
dat door de Europese Unie is ont-
wikkeld. Als gecombineerd sys-
teem van milieubeheer en ecologi-
sche bedrijfsdoorlichting werkt 
het de bewijsbare verbetering van 
milieuprestaties in de hand. Al 
sinds 2001 wordt Wilkhahn op het 
hoofdkantoor in Bad Münder in 
Nedersaksen regelmatig gecertifi-
ceerd volgens de op dat moment 
geldende versie van EMAS. In de 
door jaarlijkse audits bekrach-
tigde milieuverklaring legt Wilk-
hahn openbaar verantwoording af 
over de milieuprestaties van de 
onderneming.  

De papieren versie van de milieu-
verklaring kan worden besteld op 
http://www.wilkhahn. de/de/ser-
vice/mediacenter-cad-daten/ en 
gedetailleerde ecologische pro-
ductinformatie kan op de pagina’s 
van de desbetreffende producten 
worden gedownload.

D-133-00055

FSC
Het keurmerk van de Forest Ste-
wardship Council (FSC) staat voor 
hoge sociaal-ecologische stan-
daards op het gebied van bos-
bouw en de handel met houtpro-
ducten. De Wilkhahn-centrale in 
het Duitse Bad Münder voldoet 
aan de FSC- criteria en mag FSC®-
gecertificeerde goederen en pro-
ducten verwerken en verkopen 
(licentiecode C118389, certificaat-
nummer TUEV-COC-000462).

Productcertificeringen
De bureau-programma’s van Wilk-
hahn zijn niet alleen gecertifi-
ceerd met het oog op internatio-
naal relevante testnormen voor 
productveiligheid en geschikte 
werking. Bovendien voldoen zij 
ook aan de belangrijkste internati-
onale referentiesystemen voor bij-
zonder gezondheid- en milieu-
vriendelijke producten.

GREENGUARD™
Bijna alle Wilkhahnassortimen ten 
worden volgens Greenguard 
getest en gecertificeerd. Green-
guard Environmental Institute is 
een onafhankelijk instituut in de 
VS dat op de eerste plaats pro-
ducten certificeert op het gebied 
van hun geschiktheid voor interi-
eurs. Afgezien van milieuaspecten 
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wordt in het bijzonder de nadruk 
gelegd op het feit dat de produc-
ten geen schadelijke stoffen voor 
de gezondheid mogen afgeven.

LEED
Het beoordelingssysteem Leader-
ship in Energy and Environmental 
Design (LEED) wordt door U. 
S. Green Building Council gebruikt 
om de sociale en ecologische vei-
ligheid van gebouwen te beoorde-
len. Door het gebruik van de 
bureaustoelen en tafels van Wilk-
hahn zijn er extra Credit Points te 
verdienen bij een LEED-certifica-
tie.

Green Star
Green Star is een uitgebreid, vrij-
willig beoordelingssysteem dat 
door de Australische Green Buil-
ding Council is ontwikkeld. Hier-
mee wordt de ecologisch gezien 
relevante vormgeving en worden 
de prestaties van een gebouw 
beoordeld. Het programma bevat 
verschillende categorieën die alle 
uitwerkingen op het milieu beoor-
delen die ontstaan als direct 
gevolg van de keuze van stand-
plaats van een project, zijn uitvoe-
ring, constructie en exploitatie. 

Het duurzaamheidsprogramma 
van de Engelse meubelindustrie 
(“UK Furniture Industry Sustaina-
bility Programme” FISP) wil effec-
tieve milieubescherming, sociale 
vooruitgang, de voorzichtige 
omgang met natuurlijke ressour-
ces en de economische groei en 
werkgelegenheid bevorderen. 
FISP is ontwikkeld door het milieu-
commitee van de Engelse bond 
van meubelindustrie (FIEC) waarin 
zowel belangrijke handelsvereni-
gingen als meubelfabrikanten zijn 
vertegenwoordigd. Sinds 2006 

heeft zich FISP tot een internatio-
naal netwerk van meer dan 60 
leden ontwikkeld waartoe ook 
Wilkhahn behoort.

Verantwoordelijkheid vanaf het 
begin
Tijdens het ontwerp- en ontwikke-
lingsproces wordt er afgezien van 
de vormgevende, functionele en 
economische aspecten ook reke-
ning gehouden met de ecologi-
sche uitwerkingen. Tenslotte wor-
den hier alle belangrijke 
beslissingen genomen over mate-
riaalkeuze, productieproces, mon-
tage-, logistieke en transportmo-
gelijkheden, gemakkelijk herstel 
en het terugbrengen in de kring-
loop van materialen.  
Het overzicht toont de belangrijk-
ste aspecten die bij Wilkhahn 
meetellen voor de volledige 
levenscyclus van het product.

Materiaal
De gebruikte materialen worden 
aan een strenge controle onder-
worpen. Verboden chemicaliën 
worden niet gebruikt in onze pro-
ducten. Alle hulp- en bedrijfsstof-
fen zijn opgenomen in een kadas-
ter van gevaarlijke stoffen dat de 
grondslag vormt voor een verdere 
vermindering of vervanging van 
potentiële probleemstoffen. Cru-
ciaal bij een zo groot mogelijke 
duurzaamheid en kwaliteit is een 
evenredig aandeel van gerecycled 
materiaal, dat gebruikt wordt tij-
dens de productie van het Wilk-
hahn assortiment.  
Dat geldt in het bijzonder voor 
metalen zoals staal en aluminium.

Productie

Waterbescherming, afvalbeheer 
en duurzame energiewinning
Water is een steeds belangrijkere 
grondstof. Wilkhahn doet er alles 
voor om het waterverbruik in alle 
afdelingen te minimaliseren. 
Dankzij de zuivering van proces-
water, het kringloopbeheer en de 
modernste laksystemen, ontstaat 
er geen te controleren afvalwater. 
Het concept voor afvalbeheer van 
Wilkhahn omvat de scheiding vol-
gens soort, het hergebruik en de 
verwijdering van alle afvalfracties 
uit productie en beheer. De conti-
nue daling van het energieverbruik 
is een belangrijke doelstelling van 
het milieubeheersysteem. Een 

warmtekrachtcentrale (BHKW) 
met warmtekrachtkoppeling en de 
aansluiting aan een biogasinstal-
latie op het hoofdkantoor in Bad 
Münder hebben het rendement 
van het energieverbruik meer dan 
verdubbeld. Zo worden de hoofd-
zetel en de productie CO2-neutraal 
verwarmd.

Eigen productiestandplaatsen
De producten van Wilkhahn wor-
den in de plaatsen Bad Münder 
(Duitsland) en Sydney (Australië) 
geproduceerd of gemonteerd. De 
zusterfabrieken en de internatio-
nale verkoopfilialen zijn naast de 
vereisten op het vlak van kwali-
teitsbeheer ook onderworpen aan 
richtlijnen voor een sociaal-ecolo-
gische oriëntatie van het onderne-
mingsbeleid.

Gebruik

Esthetiek en design
Duurzame producten moeten zin-
vol zijn. De tijdloze vormgeving van 
de assortimenten van Wilkhahn 
omvat ook hun nuttige, intuïtief te 
bedienen functie en de duurzame 
materiaalkwaliteit. Een vereiste 
die in elk detail zichtbaar is. De 
designkennis van Wilkhahn leidt 
zodoende tot een verhoging van 
de gebruikswaarde in de zin van 
een duurzaam gebruik.

Duurzaamheid en garantie
De assortimenten leggen maat-
staven aan voor een „duurzame” 
productontwikkeling: De duur-
zaamheid van de hoogwaardige 
materialen, de innovatieve wer-
kingsconcepten en de klassieke, 
gereduceerde vormgeving garan-
deren de bruikbaarheid gedu-
rende meerdere decennia. Onze 
garantie geldt voor vijf jaar en 
stelt zodoende een serieuze plan-
ningstermijn voor (zie voor details 
de geldige garantieverklaring). 
Ongeacht de lange levensduur van 
het product kunnen wij daarvoor 
borg staan. Garanties die dit tijds-
interval ver overschrijden, 
beschouwen wij als ongedekte 
wissels op de toekomst. Onze 
dienstverlening op het vlak van 
„ecologische verlenging van het 
leven” houden bijvoorbeeld ook 
het herstel en de gehele revisie 
van oudere gamma’s in. Voor meu-
bels die niet meer gemaakt wor-
den, garandeert Wilkhahn dat 
deze nog hersteld kunnen worden 
tot twee jaar na stopzetting van 
de productie.

Einde van de levenscyclus van 
het product

Terugname en recyclage van het 
product
Na de gebruiksfase gaan wij onze 
verantwoordelijkheid niet uit de 
weg en bieden wij onze klanten 
uitgebreide diensten voor terug 
name en recyclage aan. Wij garan-
deren de volledige terugname van 
afgedankte producten. Deze wor-
den in de fabriek gedemonteerd, 
alle onderdelen worden vervol-
gens op grondstof gesorteerd en 
indien mogelijk gerecycled. Dank-
zij de aanduiding van de materia-
len, hun niet-giftigheid en de een-
voudige demonteerbaarheid 
verzekeren wij nu al dat de onder-
delen van een Wilkhahn-product 
ook in niet-centrale en lokale 
materiaal- en productiekringlopen 
terechtkomen en vakkundig gere-
cycled en verwijderd kunnen wor-
den.

Demontage en recycling
De meeste onderdelen van de 
programma’s van Wilkhahn kun-
nen zonder vernietiging gedemon-
teerd worden. Om een sortering 
volgens grondstof te garanderen, 
zijn alle onderdelen met een 
gewicht van meer dan 150 g voor-
zien van een internationaal gel-
dige materiaalidentificatie. Er 
worden geen beschermingsmid-
delen noch halogeenorganische 
verbindingen gebruikt die de recy-
clage beletten.
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Functie
Bureaustoelen met Trimension®, 
een synchrone, driedimensionaal 
ondersteunende kinematica, die 
het driedimensionaal bewegend 
zitten stimuleert. De onderling 
goed afgestemde combinatie van 
mechaniek, zitting en rugleuning 
past zich automatisch aan elke 
beweging en zithouding van de 
gebruiker aan. De ondersteu-
nende tegendruk in elke bewe-
gingsrichting kan met een snelin-
stelling (max. 4,5 slagen) voor een 
gewicht van 45 tot 120 kg traploos 
ingesteld worden. Rugleuning met 
zes vastklikposities in totaal 60 
mm in hoogte instelbaar. Rugleu-
ning en zitting kunnen in de voor-
ste zitstand vastgezet worden. 
Zithoogte met een druk op de 
knop tussen 400 mm en 520 mm 
met gasdrukveer conform DIN 
4550 traploos instelbaar. Alle 
modellen optioneel met verstel-
ling van de zitdiepte van 400 tot 
450 mm. (De modellen met een 
hogere zitpositie (ESP) zijn tussen 
de 450 mm en 630 mm en de 
counterstoelen tussen de 680 mm 
en 810 mm traploos in hoogte 
instelbaar.) Vergader-/bezoekers-
stoelen met Trimension naar wens 
met draaibare, niet in hoogte 
instelbare kolom, alternatief als 
vierpoots uitvoering of sledemo-
del, optioneel stapelbaar.

Onderstel

Bureau- en counterstoelen
Vijfarms kruisvoet, naar keuze van 
zwart gekleurde kunststof of van 
drukgegoten aluminium, met poe-
dercoating (zwart of zilver zijden-
mat), gepolijst of glanzend ver-
chroomd. Lastafhankelijk 
geremde dubbele zwenkwielen 
van zwart polyamide conform DIN 
EN 12529 als standaarduitvoering 
voor tapijtvloeren; met grijze dek-
laag van polyurethaan voor harde 
vloeren. Wieltjes optioneel elek-
trisch geleidend Zwenkarmen van 
gietaluminium, met poedercoating 
(zwart, matzwarte structuurlak of 
zilver zijdemat), gepolijst of glan-
zend verchroomd. Mechaniekhuis 
van hogedruk aluminium optioneel 
gecoat in zwart of zilver zijdemat, 
met een bovenste afdekking van 
zwart gekleurd polypropyleen. 
Gasdrukveer afgedekt door een 
telescopische beschermbuis van 
zwart gekleurd polypropyleen.
Counterstoel met extra in hoogte 
verstelbare voetenring, glanzend 
verchroomd, met klembout ter 
bevestiging en gewichtsafhanke-
lijk geremde dubbele zwenkwie-
len.

24-uur-stoelen
Altijd met kruisvoet van hogedruk 
aluminium met extra zwenkarm-
steunen, met een gemodificeerde 
mechaniek en met de bijzonder 
stevige bekledingen van de tex-
tiel- en leercollectie van Wilkhahn. 
Daarmee voldoen de tot 120 kg 
gebruikersgewicht geconstru-
eerde modellen al aan de geavan-
ceerde eisen van DIN EN 1335 voor 
het gebruik gedurende 24 uur.

Bezoekers- / vergaderstoelen
Vierarms kruisvoet van hogedruk 
aluminium, poedercoating (zwart 
of zilver zijdemat), gepolijst of 
glanzend verchroomd. Zwarte uni-
versele glijders uit kunststof 
geschikt voor alle vloeren. Zwenk-
armen van gietaluminium, met 
poedercoating (zwart, matzwarte 
structuurlak of zilver zijdemat), 
gepolijst of glanzend verchroomd. 
Mechaniekhuis van hogedruk alu-
minium optioneel poedercoating 
in zwart of zilver zijdemat, met 
een bovenste afdekking van zwart 
gekleurd polypropyleen. Gasdruk-
veer afgedekt door een telescopi-
sche beschermbuis van zwart 
gekleurd polypropyleen.

Sledestoel
Onderstel van glanzend ver-
chroomde stalen buis, diameter 
22 mm, met kantelbeveiliging van 
zwart polyamide als standaarduit-
voering voor tapijtvloeren, met 
extra glijders voor harde vloeren, 
naar wens met vilten inzetstuk

Bezoekersstoel vierpoots
Onderstel van glanzend ver-
chroomde stalen buis, poten dia-
meter 22 mm. Modellen 176/7 en 
176/71 met universele glijders van 
POM (polyoxymethyleen) in de 
kleur zwart voor zachte en harde 
vloeren of modellen 176/8 en 
176/81 (niet stapelbaar) met 
gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polyamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren.

Zitting

Bureaustoelen en bezoekers- / 
vergaderstoelen
Uiterst flexibele zitschaal met 
scharnierophanging en bekleed 
met een extra laag zwart polypro-
pyleen, zitkussen van poly-
urethaan, met een bekleding van 
hetzelfde materiaal als dat van de 
bespanning van de rugleuning 
Fiberflex of stof. Zitting vervang-
baar. Alle modellen, met uitzonde-
ring van de modellen met 

managementbekleding, verkrijg-
baar met comfortbekleding (met 
extra schuimvlies). Bij modellen 
met managementbekleding 
(174/71, 175/71, 171/71) zitkussen 
met extra vulling en stoffeerran-
den aan de zijkanten, naar keuze 
met een bekleding van leer. Optio-
neel met verlenging van de zit-
diepte van 400 tot 450 mm (alle 
stofferingsvarianten). Model 175/3 
met zachte stoffering en qua kleur 
geaccentueerde, dubbel gestikte 
contrastnaden. Zittingsstoffering 
met stoffeerranden. Bureaustoel-
modellen 174/7, 174/72, 175/72, 
174/71, 175/71 optioneel met een 
permanente comfortneiging van 
6° verkrijgbaar.

Rug

Bureaustoelen en bezoekers- / 
vergaderstoelen
Elastisch rugframe met een hoog-
teverstelling van 60 mm in 6 klik-
standen van gekleurd, met glasve-
zel versterkt polyamide, bekleed 
met Fiberflex, naar keuze extra 
met stof (met extra vulling). Alle 
modellen, met uitzondering van 
modellen met managementbekle-
ding, ook verkrijgbaar met com-
fortbekleding (met extra schuim-
vlies). Bij modellen met 
managementbekleding is het rug-
frame naar keuze ook met rugbe-
kleding met extra vulling en aan 
de voorkant in de stof gestikt en 
geplakt schuimvlies, evenals extra 
stoffeerranden aan de zijkanten, 
naar keuze ook met een bekleding 
van leer. Alle modellen, met uit-
zondering van de modellen met 
managementbekleding, verkrijg-
baar met comfortbekleding (met 
extra schuimvlies). Middelhoge en 
hoge rugleuning, hoge rugleuning 
naar keuze met hoofdsteun 
(hoogte 16 cm) van hetzelfde 
materiaal als van de rugbekleding 
of aan de voorkant met leer 
bekleed. Rugleeuning vervang-
baar. Model 175/73 met zachte 
stoffering en qua kleur geaccen-
tueerde, dubbel gestikte con-
trastnaden en contournaad.

Zitting en rug

Sledestoel / bezoekersstoel 
vierpoots
Eendelige schaal-frameconstruc-
tie van gekleurd, met glasvezel 
versterkt polypropyleen. Zitkus-
sen van polyurethaan vorm-
schuimdeel, bij modellen met 
managementbekleding (modellen 
176/71, 178/71) met extra stoffeer-
randen aan de zijkanten. Alle 
modellen, met uitzondering van 
de modellen met managementbe-
kleding, verkrijgbaar met comfort-

Flexframe

Zwenkarm Zitdragers

Mechaniek-huis

Draaiknop

Rugleuning
3D-Armleuningen

Zitting

Technische details

Programma 170 
ON®

Design: wiege
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Verdere 
informatie 
Drehstühle

Verdere 
informatie 
Besprechungs-/Besucherstühle

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/on-office-chair/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/on-cantilever-chair/?utm_source=PL


Bureaustoelen Kruisvoet Zwenkarmen Mechaniekhuis

50 kunststof poedercoating zilver zijdemat, zwart 
of zwart structuurmat

aluminium gestraald

51 glanzend verchroomd poedercoating zilver zijdemat, zwart, 
zwart structuurmat of glanzend 
verchroomd

aluminium gestraald

52 aluminium gepolijst aluminium gepolijst aluminium gestraald
53 poedercoating zwart poedercoating zwart en zwart 

structuurmat
aluminium gestraald

60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat aluminium gestraald

Vergader-/bezoekersstoelen Onderstel stalen buis

51 glanzend verchroomd

Sledestoelen Onderstel stalen buis

51 glanzend verchroomd

Kleine onderdelen Wieltjes, glijders, onderdelen van 
het onderstel, bedieningstoetsen

41 zwart

bekleding (met extra schuimvlies). 
Bij modellen 176/7, 178/7 zitkussen 
met een bekleding van hetzelfde 
materiaal als van de bespanning 
van de rugleuning Fiberflex of 
stof, modellen 176/71 en 178/71 
met managementbekleding of 
naar keuze ook met leer bekleed. 
Zitting verwisselbaar. Rugframe 
bespannen met Fiberflex, bij 
modellen 176/7, 178/7 naar keuze 
met rug bekleed met stof (met 
extra vulling). Modellen met 
managementbekleding (176/71 en 
178/71) optioneel met rugbekle-
ding in stof of leer, met extra vul-
ling en aan de voorkant extra 
gesneden ingewerkte, verborgen 
schuimlaag en stoffeerranden aan 
de zijkanten, bekleding van de 
rugleuning verwisselbaar.

Armleuningen

Bureaustoelen
3D armleuningen van met glasve-
zel versterkt, zwart gekleurd poly-
amide. Armleggers van zwart 
gekleurd polyurethaan (TPU), naar 
keuze ook van polyurethaan 
schuim, naar wens met leer 
bekleed. Gestoffeerde, met leer 
beklede armleuningen (optioneel) 
bij model 175/73 met qua kleur 
geaccentueerde contrastnaden.. 
Afdekkingen van de armleuningen 
van zwart gekleurd polypropyleen. 
Armleuningen in hoogte 100 mm (8 
klikstanden), 40 mm in diepte ver-
stelbaar, telkens 30° naar binnen 
en buiten zwenkbaar.

Bezoekers- / vergaderstoelen
Vaste armleuningen van met glas-
vezel versterkt, zwart gekleurd 
polyamide. Armleggers van zwart 
gekleurd polyurethaan (TPU), naar 
keuze ook van polyurethaan 
schuim, naar wens met leer 
bekleed. Afdekkingen van de arm-
leuningen van zwart gekleurd 
polypropyleen.

Sledestoel / bezoekersstoel 
vierpoots
Armleggers van zwart gekleurd 
polypropyleen. Bij niet stapelbare 
stoelen naar keuze met beklede 
armleuningen, bij stoffen bekle-
ding met leer 74 / 99 zwart, bij een 
uitvoering in leer in dezelfde leer-
kleur.

Normen
De ON-draaistoelen en bezoe-
kers-/vergaderstoelen voldoen 
aan de bureaustoelnorm 
DIN EN 1335, type A of B, ANSI/
BIFMA X 5.1, IGR en AGR. Naar 
wens uitvoering conform NPR 1813 
leverbaar.De ON-sledestoelen en 
vierpoots bezoekersstoelen vol-
doen aan DIN EN 16139-L1, DIN EN 

1022 en ANSI/BIFMA X5.1.De ON-
bureaustoelen, vierpoots bezoe-
kersstoelen en sledemodellen vol-
doen aan de GS-norm.

ON bureaustoelen, bezoekers- en 
vergaderstoelen (zonder hoofd-
steun) kunnen naar wens ook met 
gedemonteerde rugleuning in 
dozen verpakt aangeleverd wor-
den.

Alle bezoekers- en vergaderstoe-
len zijn van glijders voor een 
zachte vloer (bijv. tapijt) voorzien. 
Naar wens met een draaibare, niet 
in de hoogte verstelbare zuil 
leverbaar (zonder meerprijs).

Accessoires
Optioneel voor bezoekersstoel 
model 176 / 7: Rijverbinding model 
177 van verzinkt staal, transport-
kar model 176 voor 8 bezoe-
kerstoelen.

Optioneel voor sledestoel model 
178 / 7, transportkar model 178 
voor 8 sledestoelen.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Sledemodellen: conform 
bureaustoelnorm DIN EN 1335 zijn 
in verticale richting 3 stoelen sta-
pelbaar.
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174/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 817 876 888 901 922

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151
Permanente comfortkanteling (6°) 46 46 46 46 46

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82 82 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43

14

ON® 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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174/72 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
Kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 885 944 956 969 990

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151
Permanente comfortkanteling (6°) 46 46 46 46 46

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Hogere zitpositie (ESP)
 101/119  69  66
 44/62  50  43

15

ON® 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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175/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
Kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1026 1085 1097 1110 1131

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 99 121 146 182
Rug comfort bekleding 95 107 132 160 201
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75 75 75 75 75
Hoofsteun aan de voorzijde met leer bekleed, 
74/99, zwart 121 121 121 121 121
Permanente comfortkanteling (6°) 46 46 46 46 46

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82 82 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Hoge rug
 105/117  70  66
 40/52  50  43
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ON® 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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175/72 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
Kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1093 1152 1164 1177 1198

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 99 121 146 182
Rug comfort bekleding 95 107 132 160 201
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75 75 75 75 75
Hoofsteun aan de voorzijde met leer bekleed, 
74/99, zwart 121 121 121 121 121
Permanente comfortkanteling (6°) 46 46 46 46 46

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Hogere zitpositie (ESP)
 109/127  70  66
 44/62  50  43
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ON® 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



60*

175/73 €
met zacht gestoffeerde zitting,  
met 3D-armleuningen,  
rug met bekleding, met contourstoffering,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
Kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1382

Meerprijzen/minprijzen
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75
Hoofsteun aan de voorzijde met leer bekleed, 
74/99, zwart 121
Permanente comfortkanteling (6°) 46

Kruisvoet aluminium poedercoating 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54
Met leer beklede armleuningen 193
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42

Zonder armleuningen –65

* verkrijgbare kleuren: 60/08, 60/1P, 60/86, 60/67, 60/1J

Verkrijgbaar vanaf 1. 2. 2020

Hoge rug
 105/117  70  66
 40/52  50  43

54

62 
66 
68

91 
91

174/8 € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm), Trimension,  
veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1294 1333 1399

Meerprijzen/minprijzen
Rug comfort bekleding 114 128 151
Permanente Komfortneigung (6°) 46 46 46

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65

24-uur-stoel
 97/109  69  66
 40/52  50  43
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ON® 
Bureaustoelen 
24-uur-stoelen conform DIN EN 1355

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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175/8 € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm), Trimension,  
veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1579 1618 1780

Meerprijzen/minprijzen
Rug comfort bekleding 132 160 201
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75 75 75
Hoofsteun aan de voorzijde met leer bekleed, 
74/99, zwart 121 121 121
Permanente comfortkanteling (6°) 46 46 46

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65

24-uur-stoel
 105/117  69  66
 40/52  50  43
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ON® 
24-uur-stoelen conform DIN EN 1355

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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174/1 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm), Trimension, 
veerkrachtregelaar  
met voetenring glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1114 1173 1185 1198 1219

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 82 82 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Counterstoel
 125/138  69  66
 68/81  50  43
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171/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
vaste armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 920 979 990 1004 1027

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193 193

Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 192 192
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39 39

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43
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ON® 
Counterstoel 
Vergader-/bezoekersstoelen

Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.
Alle vergader-/bezoekersstoelen zijn naar wens met een draaibare, niet in de hoogte verstelbare zuil leverbaar (zonder meerprijs).

Bekleding
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176/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte bekleding (bij bestelling 
aangeven),  
stapelbaar tot 5 stuks vrijstaand,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 481 540 552 565 586

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151
Gestoffeerde, met leer beklede armleuningen 
(niet stapelbaar) 192 192 192 192 192

Normaal hoge rug
 90  64  64
 43
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176/8 € € € € €
vier poten met wieltjes,  
niet stapelbaar,  
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte bekleding (bij bestelling 
aangeven),  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 525 589 604 617 637

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151
Gestoffeerde, met leer beklede armleuningen 
(niet stapelbaar) 192 192 192 192 192

Normaal hoge rug
 90  64  64
 43
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178/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte bekleding (bij bestelling 
aangeven),  
stapelbaar tot 5 stuks vrijstaand,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 523 582 594 607 628

Meerprijzen/minprijzen
Rug bekleed 84 105 118 138
Rug comfort bekleding 79 96 114 128 151
Gestoffeerde, met leer beklede armleuningen 
(niet stapelbaar) 192 192 192 192 192

Normaal hoge rug
 92  61  60
 43

21

ON® 
Vergader-/bezoekersstoelen 
Sledestoelen

Alle bezoekers- en vergaderstoelen zijn van glijders voor een zachte vloer (bijv. tapijt) voorzien. Vierpootse stoelen met wieltjes zijn voor zachte vloeren (bijv. 
tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder meerprijs).
Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

174/71 € € € €
zitting met management bekleding,  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 930 962 1065 1259

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 287 334 395 518
Permanente comfortkanteling (6°) 37 37 37 37

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193

Verlenging van zitting (ca. 400 tot 450 mm) 82 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43

60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

175/71 € € € €
zitting met management bekleding,  
met 3D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1066 1098 1324 1395

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 309 360 421 546
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75 75 121 126
Hoofsteun aan de voorzijde met leer bekleed, 
74/99, zwart 121 121
Permanente comfortkanteling (6°) 37 37 37 37

Kruisvoet aluminium poedercoating 86 86 86 86
Kruisvoet aluminium gepolijst 124 124 124 124
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 172 172 172 172
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193

Verlenging van zitting (ca. 400 tot 450 mm) 82 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218
Mechaniekhuis poedercoating zilver of zwart 39 39 39 39
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65

Hoge rug
 105/117  70  66
 40/52  50  43
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ON® 
Bureaustoelen met management bekleding

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



62 
66 
68

91 
92 74

174/81 € € €
zitting met management bekleding,  
met 3D-armleuningen,  
rug met management bekleding,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1511 1543 1949

Meerprijzen/minprijzen
Permanente comfortkanteling (6°) 37 37 37

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193

Verlenging van zitting (ca. 400 tot 450 mm) 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65

24-uur-stoel
 97/109  69  66
 40/52  50  43

62 
66 
68

91 
92 74

175/81 € € €
zitting met management bekleding,  
met 3D-armleuningen,  
rug met management bekleding,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 1682 1714 2120

Meerprijzen/minprijzen
Hoofdsteun bekleed met hetzelfde materiaal als 
de rugleuning 75 75 121
Permanente comfortkanteling (6°) 37 37 37

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193

Verlenging van zitting (ca. 400 tot 450 mm) 82 82 82
Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65

24-uur-stoel
 97/109  69  66
 40/52  50  43
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ON® 
24-uur-stoelen conform DIN EN 1355 met management bekleding

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

171/71 € € € €
zitting met management bekleding,  
vaste armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
traploze hoogte-instelling, rughoogte-instelling 
(tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 998 1030 1256 1327

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 287 334 395 518

Kruisvoet aluminium gepolijst 38 38 38 38
Kruisvoet aluminium glanzend verchroomd 86 86 86 86
Zwenkarmen aluminium gepolijst 39 39 39 39
Zwenkarmen aluminium glanzend verchroomd 193 193 193 193

Armlegger van polyurethaanschuim 54 54 54 54
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218
Mechaniekhuis poedercoating zilver zijdemat of 
zwart 39 39 39 39

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43

24

ON® 
Vergader-/bezoekersstoelen met management bekleding

Alle vergader- en bezoekersstoelen zijn naar wens met een draaibare, niet in de hoogte verstelbare zuil leverbaar (zonder meerprijs).

Bekleding



60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

176/71 € € € €
zitting met management bekleding,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 655 691 913 984

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 287 334 395 518
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218

Normaal hoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43

60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

176/81 € € € €
vier poten met wieltjes,  
zitting met management bekleding,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 717 753 1001 1076

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 287 334 395 518
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218

Normaal hoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43

60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

178/71 € € € €
zitting met management bekleding,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
polypropyleen armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 688 724 946 1017

Meerprijzen/minprijzen
Rug met management bekleding 287 334 395 518
Met leer beklede armleuningen 192 192 192 218

Normaal hoge rug
 97/109  69  66
 40/52  50  43
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ON® 
Vergader-/bezoekersstoelen met 
management bekleding 
Sledestoelen met management bekleding

Alle bezoekers- en vergaderstoelen zijn van glijders voor een zachte vloer (bijv. tapijt) voorzien. Vierpootse stoelen met wieltjes zijn voor zachte vloeren (bijv. 
tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder meerprijs).
Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



Rijverbinding 177
(voor model 176/7) 38

Transportkar 176
voor 8 bezoekersstoelen 671

Transportwagen 178
voor 8 sledestoelen 694
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ON® 
Accessoires

€





Technische details

Functie
Bureaustoelen met synchroonau-
tomaat: De zit- en rugneiging pas-
sen zich vanzelf aan iedere zithou-
ding van de gebruiker aan. Bij het 
achterover leunen werkt de veer-
kracht progressief. De gebruiker 
kan door middel van de zwengel 
de veerkracht traploos instellen. 
De positie van de rugleuning kan 
door middel van een knop in vier 
standen worden gefixeerd. 
Traploze zithoogte instelling bij 
bureaustoelen door middel van 
een gasveer conform DIN 4550.  
Rughoogte instelling in zeven ras-
terposities in totaal 60 mm, 
bij modellen met een transpa-
rante rug i.p.v. rughoogte instel-
ling kan er optioneel voor een 60 
mm in hoogte verstelbare lenden-
steun gekozen worden. Alle 
modellen met zitdiepte instelling 
in elf rasterposities van 385 - 435 
mm. Modellen met transparante 
rug analoog aan de bureaustoe-
len. 
Sledemodel: passend bij de 
bureaustoelen is een bezoeker-, 
vergader-, spreekkamer- en semi-
narstoel verkrijgbaar met een 
flexibele, ééndelige zitschaal, 
geïntegreerde stapelbescherming 
en beugelgreep aan de rugleuning.  
Model 183/3 met leer bekleed (74) 
en 183/5 niet stapelbaar.

Onderstel

Bureaustoelen
Vijfarms kruisvoet van polyamide 
dat met glasvezel versterkt is, 
zwartgrijs gekleurd, of van hoge-
druk aluminium, gepolijst, hoog-
glanzend gepolijst of glanzend 
verchroomd. Gewichtsafhankelijk 
geremde dubbele zwenkwielen 
conform norm DIN EN 12529 als 
standaard uitvoering voor tapijt-
vloeren; met grijze deklaag van 
polyurethaan voor harde vloeren 
(bij bestelling aangeven). Wielen 
ook elektriciteit geleidend lever-
baar (in combinatie met een 

onderstel van aluminium). Mecha-
niekhuis van hogedruk aluminium. 
Mechaniekafdekking van polypro-
pyleen, zwartgrijs gekleurd. Zit-
tingdrager van met glasvezel ver-
sterkt polyamide zwartgrijs 
gekleurd. Zie voor ondersteluit-
voeringen de tabel hierna.

Counterstoel
Kruisvoet van het programma 170 
ON, met een in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembouten ter bevestiging 
en gewichtsafhankelijk geremde 
zwenkwielen.

Sledemodel
Onderstel van stalen ronde buis, 
doorsnede 22 mm, 3 mm dik, glan-
zend verchroomd, met kantelbe-
veiliging van zwartgrijze polyamide 
als standaard uitvoering voor 
tapijtvloeren, optioneel met glij-
ders van zwartgrijze polyamide 
(voor zachte vloeren) of van zwart-
grijs polyurethaan (voor harde 
vloeren), naar wens met extra vilt-
laag (bij bestelling aangeven), rug-
beugel van glanzend verchroomd 
zinkdrukgietwerk, glanzend ver-
chroomd. Optioneel rugbeugel van 
uiterst stevig, met glasvezel ver-
sterkte kunststof, passend bij de 
schaalkleur.

Zitting

Bureaustoelen
Zitschaal van polypropyleen, 
zwartgrijs of wit gekleurd. Stoffe-
ringen: bekleed polyurethaan 
vormschuimdeel met geïnte-
greerde bekkensteun, uitwissel-
baar. Zitdiepte instelling: Individu-
eel instelbare diepte van de zitting 
van 385 - 435 mm. De zitting ver-
schuift zodanig dat de hoek van 
de bekkensteun zich automatisch 
aan de stand van de zitschaal 
aanpast.

Rug

Bureaustoelen
Rugschaal van polyamide met 
polypropyleen afdekking van de 
rugschaal, zwartgrijs of wit 
gekleurd. Stofferingen: bekleed 
vormschuimdeel van poly-
urethaan, vervangbaar. Model 181/ 
6 met rugframe van met glasvezel 
versterkt polyamide, zwartgrijs, 
bespannen met een transparant, 
hoogwaardig zwartgrijs, lichtgrijs 
of wit polyesterweefsel, onderste 
afdekking van het rugframe van 
polypropyleen, zwartgrijs, optio-
neel polyamide lendensteun, 
zwartgrijs gekleurd, bedekt met 
integraalschuim.

Zitting en rug

Sledemodel
Eéndelige zit- en rugschaal van 
elastisch polypropyleen, zwart-
grijs of wit gekleurd. Stoffering 
zitting: zitting in een dubbele laag 
en bekleed met een vormschuim-
deel van polyurethaan, met 
onzichtbare schroeven en ver-
vangbare stoffering. De optioneel 
vervangbare rugstoffering is in 
dezelfde stof uitgevoerd als de 
zitting. Model 183/3 met een leren 
bekleding niet stapelbaar. Indien 
model 183 / 5 (niet stapelbaar!) 
bekleed wordt met leer en extra 
schapenwolvlies kan naar keuze 
de achterzijde van de zit- en rug-
schaal ook met leer bekleed wor-
den.

Armleuningen

Bureaustoelen
3D-armleuningen van zwartgrijs of 
wit gekleurde met glasvezel ver-
sterkt polyamide, met zwartgrijze 
legger van polyurethaan, in de 
hoogte tot 100 mm, in de diepte 
tot 50 mm verstelbaar en tot 15° 
naar binnen en buiten zwenkbaar.

Sledemodel
PVC-vrije, buisvormige legger van 
zwartgrijze of witte thermoplasti-
sche elastomeer. Bij model 183/5 
opgeplaatste leggers, gestoffeerd 
en bekleed met leer met een stik-
naad of als optie met massieve 
leggers, eiken, essen of noten 
natuur gelakt.

Normen
De Neos-bureaustoelen voldoen 
aan de normen ANSI/BIFMA X 5.1 
(behalve model 181/6) en andere 
internationale bureaustoelnor-
men. Naar wens uitvoering con-
form NPR 1813 leverbaar. Afhanke-
lijk van de uitvoering voldoen ze 
aan de eisen voor de klasse A of B 
van de bureaustoelnorm 
DIN EN 1335.

De Neos bureaustoelen voldoen 
aan de eisen voor het keurmerk „ 
Ergonomie geprüft“.

De sledestoelen en bezoekers-
stoelen voldoen aan de norm DIN 
EN 16139-L1 resp. DIN EN 13761.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Ondersteluitvoeringen Kruisvoet

50 kunststof
51 glanzend verchroomd
52 aluminium gepolijst
72 aluminium hogglans gepolijst

Programma 180 
Neos
Design: wiege

2828

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/neos-swivel-chair/?utm_source=PL
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54 
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62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74

181/71 € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
met 3D-armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
rughoogte en zitdiepte instelling  
synchroonautomaat, veerkrachtregelaar
onderstel kunststof 595 615 663 737 997

Meerprijzen/minprijzen
Zit-/rugschaal en 3D-armleuningen wit gekleurd 
(legger altijd zwartgrijs) 117 117 117 117 117

Onderstel aluminium gepolijst 75 75 75 75 75
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 98 98 98 98 98
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 154 154 154 154 154

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 98/110  66  64
 40/52  46  43

47
54 
58

60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74

181/6 € € € € €
met gestoffeerde zitting en transparante rug,  
met 3D-armleuningen,  
traploze hoogte instelling,  
zitdiepte instelling,  
synchroonautomaat, veerkrachtregelaar
onderstel kunststof 595 615 663 737 820

Meerprijzen/minprijzen
In hoogte verstelbare lendensteun 44 44 44 44 44
Polyesterweefsel in de kleur lichtgrijs of wit 8 8 8 8 8

Onderstel aluminium gepolijst 75 75 75 75 75
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 98 98 98 98 98
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 154 154 154 154 154

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 98/110  66  64
 40/52  46  43

29

Neos 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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181/11 € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
met 3D-armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
rughoogte en zitdiepte instelling,  
synchroonautomaat, veerkrachtregelaar 
met voetenring, glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte instelbaar)
onderstel aluminium gepolijst 888 908 956 1030 1290

Meerprijzen/minprijzen
Zit-/rugschaal en 3D-armleuningen wit gekleurd 
(legger altijd zwartgrijs) 117 117 117 117 117

Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 79 79 79 79 79

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Counterstoel
 125/138  66  64
 67/80  46  43

47
54 
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92 74

181/1 € € € € €
met gestoffeerde zitting en transparante rug,  
met 3D-armleuningen,  
traploze hoogte-instelling,  
zitdiepte instelling,  
synchroonautomaat, veerkrachtregelaar 
met voetenring, glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
onderstel aluminium gepolijst 888 908 956 1030 1290

Meerprijzen/minprijzen
In hoogte verstelbare lendensteun 44 44 44 44 44
Polyesterweefsel in de kleur lichtgrijs of wit 8 8 8 8 8

Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 79 79 79 79 79

Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Counterstoel
 125/138  66  64
 67/80  46  43
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Neos 
Counterstoelen

Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

Bekleding
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183/3 € € € € €
met gestoffeerde zitting, ongestoffeerde rug,  
rugbeugel glanzend verchroomd,  
stapelbaar tot 5 stuks,  
vrijstaand tot 8 stuks op transportkar,  
bekleed met leer niet stapelbaar,  
met kunststof beklede armleuningen
onderstel glanzend verchroomd 468 477 501 533 660

Meerprijzen/minprijzen
Zit-/rugschaal en legger wit gekleurd 34 34 34 34 34
Rugstoffering 74 77 80 85 166
Rugbeugel kunststof, passend bij de kleur van de 
schaal –57 –57 –57 –57 –57

Normaal hoge rug
 80  55  60
 43

74

183/5 €
met zit- en rugstoffering,  
niet stapelbaar,  
met schapenwolvlies afdeklaag en stoffeerrand 
aan de zijkant,  
gestoffeerde armleggers,  
met leer bekleed met gestikte naad
onderstel glanzend verchroomd 1320

Meerprijzen/minprijzen
Zit- en rugschaal aan der achterkant geheel met 
leer bekleed 228
Massief houten armleuningen –175

Normaal hoge rug
 80  55  60
 43
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Neos 
Sledemodel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



€

Transportwagen 183
voor 8 stapelbare sledemodellen 460

Transportwagen 186
voor 8 universele stoelen 308

32

Neos 
Accessoires





Functie
Draaibare bureaustoel met Tri-
mension®, een geïntegreerd, syn-
chrone ondersteuning biedend 
3-D kinematicasysteem waarbij de 
linker en rechter helft van de zit-
ting met behulp van onafhankelijk 
van elkaar bewegende zwenkar-
men in alle richtingen gekanteld 
kunnen worden om zo de natuur-
lijke beweeglijkheid van het men-
selijke bekken te stimuleren – van 
flexie en extensie via zijwaartse 
bewegingen tot bekkenrotatie. 
Door de verbinding van de syn-
chrone 3-D-mechanica met een 
bijzonder elastisch zitting-rug-
systeem wordt de automatische 
aanpassing aan elke beweging en 
zithouding van zijn gebruiker 
gegarandeerd. Zo wordt het 
lichaam in elke houding onder-
steund zodat het in evenwicht 
blijft.

De tegendruk in elke bewegings-
richting kan bij personen met een 
gewicht van 45 tot 140 kg snel 
traploos op een persoonlijk opti-
male waarde worden ingesteld. 
Voor de rugleuning is een in 
hoogte verstelbare lendensteun 
verkrijgbaar (zes verschillende 
posities tot 60 mm).

Rugleuning en zitting kunnen in de 
neutrale zitpositie worden vastge-
zet, de voorwaartse 3-D kanteling 
van 5° kan met een druk op de 
knop worden geactiveerd en zorgt 
zo voor maximale bewegingsvrij-
heid. De zithoogte kan via een 
knop voor de gasdrukveer con-
form DIN 4550 traploos worden 
ingesteld tussen 400 mm en 520 
mm. Zitdiepte: 430 mm. Deze kan 
optioneel tijdens het zitten wor-
den ingesteld in 4 verschillende 

standen tussen 400 en 450 mm. 
(De modellen met een hogere zit-
positie (ESP) kunnen tussen de 
460 mm en 640 mm en de coun-
terstoelen tussen de 650 mm en 
780 mm traploos in hoogte inge-
steld worden.)

Onderstel

Bureaustoelen
Vijfarms kruisvoet van doorge-
kleurd zwart, met glasvezel ver-
sterkt polyamide, optioneel van 
drukgegoten aluminium, met poe-
dercoating, gepolijst of hoogglans 
gepolijst. Gewichtsafhankelijk 
geremde dubbele zwenkwielen 
van zwart polypropeen conform 
norm DIN EN 12529, als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren, opti-
oneel met grijze deklaag van poly-
urethaan voor harde vloeren. 
Wieltjes naar wens elektrisch 
geleidend. Gasdrukveer 
beschermd door een telescopi-
sche buis van zwart doorgekleurd 
polypropeen. Mechaniekbehuizing 
van drukgegoten aluminium, 
zwarte poedercoating met harmo-
nica van zwart polypropeen en 
thermoplastisch elastomeer ter 
bescherming van de centrale veer 
met bewegende lagers, draaiknop 
van polyamide voor het instellen 
van de tegendruk (voor personen 
tussen 45 en 140 kg). Per stoel 
twee zwenkarmen die onafhanke-
lijk van elkaar kunnen bewegen, 
van drukgegoten aluminium, met 
poedercoating, gepolijst of hoog-
glans gepolijst, met afdekkappen 
van polypropyleen.

Counterstoel
Kruisvoet van het programma 170 
ON, met een in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembouten ter bevestiging 
en gewichtsafhankelijk geremde 
zwenkwielen.

24-uur-stoelen
Altijd met drukgegoten aluminium 
kruisvoet, met extra zwenkarm-
steunen en stevige bekleding. 
Hiermee voldoen de tot een maxi-
maal gebruikersgewicht van 150 
kg geconstrueerde modellen ook 
aan de eisen van de British 
Standard.

Zitting-rug-systeem
Eendelig, hoogelastisch en 
beweegbaar gemonteerd zitting-
rug-systeem van high-perfor-
mance polyamide kunststof. Zit-
schaal van zwart of wit 
doorgekleurd polyamide met een 
extra laag van polypropyleen.  
Zitkussen van polyurethaan-
schuim, cfk-vrij geschuimd, 
bekleed met stof Racer, optioneel 
ook met Formstrick in zones ver-
deeld, hetzelfde materiaal als de 
bekleding van de rugleuning of 
met stoffen uit de stoffencollectie 
van Wilkhahn; dan met ingenaaid 
zitkussen en in de lengterichting 
verlopende inkepingen. Zitting 
met extra laag, stoffering en 
bekleding uitwisselbaar. Optionele 
aanpassing van de zitdiepte in 4 
verschillende standen tussen van 
40 tot 45 cm. Dan met een inge-
naaide stoffering van zwarte 
Racer, alleen bij de zittingebekle-
ding Racer van hetzelfde materi-
aal en in dezelfde kleur en in leng-
terichting met accentuerende 
inkepingen. Alle modellen, uitzon-
dering zitting met bekleding 41/

Formstrick, naar keuze zitting met 
zacht kussen (met extra gesneden 
schuimlaag).  
Zitting met extra laag, verstevi-
ging en bekleding uitwisselbaar. 
Ruggedeelte uitgevoerd als rug-
frame, optioneel met lendensteun 
van Hytrel®, kleur analoog aan de 
zitschaal zwart of wit, in zes posi-
ties 60 mm in hoogte verstelbaar 
en ook achteraf aan te brengen.  
Rug bespannen met Formstrick, 
waarin verschillende zones een 
verschillende mate van flexibiliteit 
en ondersteuning bieden. Optio-
neel is een dubbele bespanning 
van Formstrick met daarin verste-
vigende schuimstofbanen ver-
werkt. Kleuren conform de kleur-
stalen van Wilkhahn.

Armleuningen
Armleuningen van glasvezelver-
sterkte, zwart gekleurd poly-
amide. 1D-armleuningen op 
10 grendelpunten 100 mm in 
hoogte verstelbaar, bij 3D-armleu-
ningen armleggers bovendien 
50 mm qua diepte en 25 graden 
naar binnen en buiten draaibaar, 
bij 4D-armleuningen bovendien 
telkens 25 mm qua breedte ver-
stelbaar. Armleggers van zwart 
gekleurd polypropyleen, optioneel 
met polyurethaanschuim. Optio-
neel ook zonder armleuningen 
leverbaar.

Technische details

Ondersteluitvoeringen Kruisvoet Zwenkarmen

50 kunststof poedercoating zwart mat of zilver zijdemat
52 aluminium gepolijst poedercoating zwart mat of zilver zijdemat of gepolijst
60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat
72 aluminium hoogglans gepolijst poedercoating zwart mat of zilver zijdemat of hoogglans gepolijst
80 poedercoating zwart mat poedercoating zwart mat
81 poedercoating turquoise mat poedercoating turquoise mat
82 poedercoating grijs mat poedercoating grijs mat
83 poedercoating oranje mat poedercoating oranje mat
84 poedercoating rood mat poedercoating rood mat

Mechaniekbehuizing

Mechaniekbehuizing poedercoating zwart mat, flexibele mechaniekafdekking en handwieltje voor de 
hardheidsregeling van zwarte doorgekleurde kunststof.

Programma 184 
IN
Design: wiege

3434

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/in-office-chair/?utm_source=PL


Normen
De IN-bureaustoelen voldoen aan 
de DIN EN 1335, ANSI/BIFMA X 
5.1., IGR, AGR en GS-norm.

Aanwijzing
Onder zeer vochtige omstandig-
heden kan de spanning van Form-
strick minder worden. Zodra het 
materiaal droogt krijgt het weer 
de oorspronkelijke stevigheid.
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184/7 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte zitting (bij bestelling 
vermelden a.u.b.),  
rug bespannen met enkellaags Formstrick,  
zit- en rugframe naar keuze in zwart of wit  
met 1-D-armleuningen, armleggers van 
polypropyleen  
traploze hoogte-instelling,  
Trimension, veerkrachtregelaar,  
naar keuze met bijschakelbare 3-D-helling naar 
voren van 5° (bij bestelling vermelden a.u.b.)
kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 639 652 710 742 788

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet en zwenkarmen van aluminium 
poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet gepolijst aluminium, zwenkarmen 
poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet hoogglans gepolijst aluminium, 
zwenkarmen poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet en zwenkarmen gepolijst aluminium 105 105 105 105 105
Kruisvoet en zwenkarmen hoogglans gepolijst 
aluminium 105 105 105 105 105

Rug bespannen met dubbellaags Formstrick, 
in zones opgedeeld met daarin verwerkte 
schuimvulling 46 46 46 46 46
Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 89 101 101 103 106
In hoogte verstelbare lendensteun 15 15 15 15 15
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 22 22 22 22 22
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 43 43 43 43 43
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 11 11 11 11 11
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42
Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Middelhoge rug
 101/113  69  66
 40/52  46  43

36

IN 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

BekledingIN 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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184/72 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte zitting (bij bestelling 
vermelden a.u.b.),  
rug bespannen met enkellaags Formstrick,  
zit- en rugframe naar keuze in zwart of wit  
met 1-D-armleuningen, armleggers van 
polypropyleen  
traploze hoogte-instelling,  
Trimension, veerkrachtregelaar,  
naar keuze met bijschakelbare 3-D-helling naar 
voren van 5° (bij bestelling vermelden a.u.b.)
Kruisvoet kunststof, zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 708 721 779 811 857

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet en zwenkarmen van aluminium 
poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet gepolijst aluminium, zwenkarmen 
poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet hoogglans gepolijst aluminium, 
zwenkarmen poedercoating 46 46 46 46 46
Kruisvoet en zwenkarmen gepolijst aluminium 105 105 105 105 105
Kruisvoet en zwenkarmen hoogglans gepolijst 
aluminium 105 105 105 105 105

Rug bespannen met dubbellaags Formstrick, 
in zones opgedeeld met daarin verwerkte 
schuimvulling 46 46 46 46 46
In hoogte verstelbare lendensteun 15 15 15 15 15
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 22 22 22 22 22
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 43 43 43 43 43
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 11 11 11 11 11
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42

Hogere zitpositie (ESP)
 105/119  69  66
 44/58  46  43

37

IN 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

BekledingIN 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



• leverbaar 
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184/8 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte zitting (bij bestelling 
vermelden a.u.b.),  
rug bespannen met enkellaags Formstrick,  
zit- en rugframe naar keuze in zwart of wit  
met 1-D-armleuningen, armleggers van 
polypropyleen  
traploze hoogte-instelling,  
Trimension, veerkrachtregelaar,  
naar keuze met bijschakelbare 3-D-helling naar 
voren van 5° (bij bestelling vermelden a.u.b.)
kruisvoet en zwenkarmen van aluminium 
poedercoating 847 863 938 973 1027

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet gepolijst aluminium, zwenkarmen 
poedercoating (zonder meerprijs) • • • • •
Kruisvoet hoogglans gepolijst aluminium, 
zwenkarmen poedercoating (zonder meerprijs) • • • • •
Kruisvoet en zwenkarmen gepolijst aluminium 59 59 59 59 59
Kruisvoet en zwenkarmen hoogglans gepolijst 
aluminium 59 59 59 59 59

Rug bespannen met dubbellaags Formstrick, 
in zones opgedeeld met daarin verwerkte 
schuimvulling 46 46 46 46 46
Verlenging van zitting, ca. 40 tot 45 cm 89 101 101 103 106
In hoogte verstelbare lendensteun 15 15 15 15 15
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 22 22 22 22 22
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 43 43 43 43 43
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 11 11 11 11 11
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42
Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

24-uur-stoel
 101/113  69  66
 40/52  46  43

38

IN 
Zitting-rug-systeem conform BS-5459

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

BekledingIN 
Zitting-rug-systeem conform BS-5459

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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184/1 € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte zitting (bij bestelling 
vermelden a.u.b.),  
rug bespannen met enkellaags Formstrick,  
zit- en rugframe naar keuze in zwart of wit  
met 1-D-armleuningen, armleggers van 
polypropyleen 
traploze hoogte-instelling,  
Trimension, veerkrachtregelaar,  
zonder bijschakelbare 3-D-helling naar voren van 
5°  
met voetenring glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
kruisvoet en zwenkarmen met aluminium 
poedercoating 899 912 970 1002 1048

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet gepolijst aluminium, zwenkarmen 
poedercoating (zonder meerprijs) • • • • •
Kruisvoet en zwenkarmen gepolijst aluminium 59 59 59 59 59

Rug bespannen met dubbellaags Formstrick, 
in zones opgedeeld met daarin verwerkte 
schuimvulling 46 46 46 46 46
Verlenging van zitting (ca. 400 tot 450 mm) 89 101 101 103 106
In hoogte verstelbare lendensteun 15 15 15 15 15
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 22 22 22 22 22
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 43 43 43 43 43
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 11 11 11 11 11
Zonder armleuningen –65 –65 –65 –65 –65

Counterstoel
 126/139  69  66
 65/78  46  43

• leverbaar 

39

IN 
Counterstoelen

Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

BekledingIN 
Counterstoelen

Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

Bekleding



Technische details

Functie
Sledemodel Metrik maakt indruk 
met het consequent geïnte-
greerde ontwerp. Wat de vorm 
betreft, worden met de integratie 
van alle onderdelen tegenstellin-
gen verbonden, zoals onafhanke-
lijkheid en neutraliteit, comfort en 
ingetogenheid, evenals moderni-
teit en tijdloos design. Daardoor 
kan Metrik worden gecombineerd 
met verschillende tafelconcepten 
en bureaustoelen. Zes schaal- en 
onderstelkleuren bieden in combi-
natie met talrijke bekledingsmo-
gelijkheden en -kleuren een brede 
aanpasbaarheid op designgebied. 
Metrik kan opgaan in de totale 
vormgeving of bewust door middel 
van kleuren worden gebruikt om 
accenten te zetten.

Stoelen

Onderstel
Onderstel van stalen buis, naar 
keuze met een coating in struc-
tuurmat, in de kleuren wit, zwart, 
grijs, grijsbeige, oranjerood of 
blauwgrijs, glanzend of zwart ver-
chroomd, met kantelbeveiliging 
van zwart polyamide als stan-
daarduitvoering voor tapijtvloe-
ren, optioneel met universele glij-
ders voor harde vloeren (bv. 
steen), bij houten vloeren (bv. par-
ket) a.u.b. bestellen met extra vil-
ten glijders. Stapelbescherming 
van kunststof, analoog aan 
schaal- en onderstelkleur.

Aanwijzing
Poedercoating onderstellen zijn 
niet stapelbaar.

Zitting en rugleuning
Eéndelige zit- en rugschaal met 
geïntegreerde armleuningen van 
gekleurd, met glasvezel versterkt 
polyamide, analoog aan het 
onderstel naar keuze met een 
coating in structuurmat, in de 
kleuren wit, zwart, grijs, grijsbeige, 
oranjerood of blauwgrijs. Vervang-
bare gestoffeerde zitting, 
bestaande uit een zitting met een 
dubbele laag en een bekleed 
vormschuimdeel van poly-
urethaan. De optioneel vervang-
bare rugstoffering is in dezelfde 
stof uitgevoerd als de zitting.

Gewicht 8,6 kg

Accessoires
Rijverbinding (telkens 2 stuks/set) 
in zwarte kunststof.

Conform bureaustoelnorm DIN EN 
16139-L1 zijn in verticale richting 3 
stoelen stapelbaar.  
De Metrik sledemodellen voldoen 
aan de bureaustoelnorm DIN EN 
16139L1 en aan de ANSI/BIFMA 5.1.

Aanwijzing
De kleur van kunststof kan licht 
veranderen als gevolg van langere 
blootstelling aan uv-straling.

Ondersteluitvoeringen Sledestoelen

51 glanzend verchroomd
77 zwart verchroomd
85 poedercoating grijs structuurmat (Pantone Cool Gray 10 C)
86 poedercoating grijsbeige structuurmat (Pantone 7530 C)
87 poedercoating oranjerood structuurmat (Pantone 2349 C)
88 poedercoating blauwgrijs structuurmat (Pantone 2178 C)
90 poedercoating zwart structuurmat (RAL 9011)
91 poedercoating wit structuurmat (RAL 9016)

Programma 186 
Metrik
Design: white ID

4040

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/metrik/?utm_source=PL
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186/3 € € € € € €
met zitkussen
onderstel poedercoating, niet stapelbaar 308 345 355 370 391 462

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 5 
stuks vrijstaand 33 33 33 33 33 33
Onderstel zwart verchroomd, stapelbaar tot 5 
stuks vrijstaand 66 66 66 66 66 66
Met zit- en rugstoffering 81 91 97 101 107 153

Accessoires
186 Transportwagen 
voor 8 universele stoelen 308 308 308 308 308 308
187 Set rijverbinder 
2 stuks voor het glanzend verchroomde onderstel 8 8 8 8 8 8

Normaal hoge rug
 87  57  60
 45

41

Metrik 
Sledestoelen

Alle sledemodellen zijn naar keuze met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd, met universele glijders voor harde vloeren (bijv. steen), bij 
houten vloeren (bijv. parket) a.u.b. met extra viltglijders bestellen.

Bekleding



Technische details

Functie
Free-2-move-bureaustoel met Tri-
mension®, een geïntegreerde, 
synchroon ondersteunende 
3-D-kinematica. De zelf-centre-
rende bevestiging van de zitschaal 
is aan een automatische instelling 
van het gewicht gekoppeld, optio-
neel uitgevoerd met een vooraf 
instelbare tientrapse automati-
sche functie voor individuele com-
fortwensen. Door Trimension® 
wordt de natuurlijke verscheiden-
heid aan beweging van het men-
selijk bekken geactiveerd die op 
de gewrichtsfuncties is afge-
stemd – van buigen en strekken 
via het zijwaartse hellen tot aan 
de draaiing. De hellingshoek is in 
de synchrone beweging voor- en 
achteruit mogelijk tot 12°; in de 
zitting tot 26°; in de rug optioneel 
met bijschakelbare 3D-helling 
naar voren tot -5°, hierbij wordt de 
rugleuning tegelijk verticaal 25 
mm opgetild zodat de lenden-
steun altijd op de juiste stand 
blijft staan. De zijhelling van het 
zitting-rug-systeem vanuit de 
horizontale stand is tot 12°. Hierbij 
past de tegendruk zich vanzelf op 
iedere houding en beweging aan, 
zodat het lichaam altijd in even-
wicht blijft.AT is geschikt voor een 
lichaamsgewicht van 45-140 kg. 
De rugleuning heeft een in hoogte 
verstelbare lendensteun (acht 
verschillende grendelposities tot 
60 mm). Rugleuning en zitting 
kunnen op de horizontale 0-stand 
vastgezet worden, de optionele 
3D-helling naar voren van 5° kan 
telkens bij het omhoog zetten van 
het zitting-rugsysteem bijgescha-
keld worden. De zithoogte kan via 
een knop voor de gasdrukveer 
conform DIN 4550 traploos wor-
den ingesteld tussen 400 mm en 
520 mm, optioneel met vering van 
de zitdiepte. Zitdiepte: 430 mm, 
optioneel geïntegreerde, bij het 
zitten met een draaiknop traploos 
instelbare verlenging van de zit-
diepte van 390 mm tot 450 mm. 
(De modellen met een hogere zit-
positie (ESP) kunnen tussen de 

420 mm en 600 mm en de coun-
terstoelen tussen de 650 mm en 
770 mm traploos in hoogte inge-
steld worden.)

Onderstel

Bureaustoelen
Vijfarms kruisvoet van doorge-
kleurd zwart, met glasvezel ver-
sterkt polyamide, optioneel van 
drukgegoten aluminium, met poe-
dercoating, gepolijst of hoogglans 
gepolijst. Gewichtsafhankelijk 
geremde dubbele zwenkwielen 
van zwart polypropeen conform 
norm DIN EN 12529, als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren, opti-
oneel met grijze deklaag van poly-
urethaan voor harde vloeren. 
Rollen naar wens elektrisch gelei-
dend.  
Afdekking van de gasdrukveer 
door telescopische beschermbuis 
van zwart of wit gekleurd polypro-
pyleen (niet bij uitvoering ESP).  
Huis van het mechanisme van 
zwart of wit gekleurd glasvezel-
versterkt polyamide met afdek-
king van zwart of wit gekleurd 
polypropyleen.  
Rugdrager voor de bevestiging van 
de eendelige zit- en rugschaal van 
zwart of wit gekleurd, glasvezel-
versterkt polyamide met een cen-
traal scharnier van staal.

Counterstoel
Met extra in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembout ter bevestiging en 
gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen.

Zitting-rug-systeem

Modellen 187/7, 187/8, 187/9, 
187/72, 187/1
Aan de rugdrager zelf-centrerend 
bevestigde, eendelige en hoog-
elastische zit-rugschaal van zwart 
of wit gekleurd, met glazen bolle-
tjes versterkt polypropyleen. Drie 
rughoogtes (gemiddeld, hoog, 
hoog met hoofdsteun en nekkus-
sen), rugschaal optioneel bekleed 

met stof of leer, nekkussen van 
polyurethaanschuim, met leer 
bekleed in zwart of grijs. Bij leer 74 
hetzelfde materiaal en dezelfde 
kleur als zitting- en rugstoffering 
van polyurethaan, CFK-vrij 
schuim, als vervangbare dubbele 
stoffering met bekledingen van de 
stof- en leercollectie van Wilk-
hahn. Optionele traploze aanpas-
sing van de zitdiepte, met een 
draaiknop traploos van 390 tot 
450 mm instelbaar. De zijkanten 
met stoffen bekleding Racer in 
dezelfde kleur, bij andere stoffen 
naar keuze in zwart (37/99), antra-
ciet (37/25) en lichtgrijs (37/95). 
Alle modellen naar keuze zitting 
met managementbekleding (met 
extra schuimvlies). Tussen zit- en 
rugschaal en de rugstoffering 
geïntegreerde lendensteun van 
kunststof, in acht posities met 
60 mm qua hoogte verstelbaar.

Modellen 187/71, 187/73, 187/11
Eendelig, bijzonder elastisch, 
beweeglijk opgehangen zitting-
rug-systeem van high-perfor-
mance kunststof. Zitschaal van 
zwart of wit doorgekleurde kunst-
stof met een extra laag van poly-
propyleen. Gestoffeerde zitting 
van polyurethaan, CFK-vrij 
schuim, met stoffen bekledingen 
uit de stoffencollectie van Wilk-
hahn. Extra stoffering, naar keuze 
zitting met zachte stoffering (met 
extra laag) stoffering en bekleding 
uitwisselbaar. Optionele zitdiepte-
verstelling traploos van 400 tot 
450 mm. Ruggedeelte uitgevoerd 
als rugframe, optioneel met len-
densteun, kleur analoog aan het 
frame zwart of wit, in zes posities 
60 mm in hoogte verstelbaar en 
ook achteraf aan te brengen. Rug-
gedeelte met net bespannen.

Optionele armleuningen
Armleuningen van glasvezelver-
sterkt, zwart of wit gekleurd poly-
amide met armleggers van grijs of 
zwart gekleurd polypropyleen, 
optioneel met armleggers van 
grijs of zwart gekleurd polyu-

rethaanschuim. 1D-armleuningen 
met tien grendelstanden 100 mm 
in hoogte instelbaar, bij 3D-arm-
leuningen armleggers bovendien 
50 mm in diepte en elk 25 mm in 
breedte instelbaar, bij 4D-armleu-
ningen bovendien 25° naar binnen 
en buiten draaibaar.

Normen
De AT-bureaustoelen voldoen aan 
de DIN EN 1335, ANSI/BIFMA X 5.1., 
GS-norm en IGR / AGR.

 

Alle bedieningselementen van 
grijs gekleurde kunststof (schui-
ven en hendels voor de hoogte-
instelling en blokkering, de hand-
grepen voor de instelling van de 
lendensteun en de uittrekbare 
draaiknop bij optionele verlenging 
van de zitdiepte).

Ondersteluitvoeringen Kruisvoet

50 Kunststof
52 Aluminium gepolijst
72 Aluminium hoogglans gepolijst
90 Poedercoating zwart structuurmat
91 Poedercoating wit structuurmat

Programma 187 
AT
Design: Wilkhahn

4242

Verdere 
informatie 
Drehstühle

Verdere 
informatie 
ESP

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/at-task-chair/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/at-esp-task-chair/?utm_source=PL
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187/7 € € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension
kruisvoet kunststof 504 545 583 613 659 824

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Kruisvoet aluminium glanzend gepolijst 93 93 93 93 93 93
Bijschakelbare 3D-helling naar voren van 5°: 20 20 20 20 20 20
Verlenging van zitting, ca. 39 tot 45 cm 42 53 53 53 53 79
Vering van de zitdiepte 25 25 25 25 25 25
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Elektrisch geleidende wieltjes 45 45 45 45 45 45
Zit-/rugschaal aan de achterkant met textiel 
bekleed (niet mogelijk bij stof 68) 67 76 109 141
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Middelhoge rug
 98/110  67  64
 40/52  50  43

43

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/71 € € € € € €
met gestoffeerde zitting, rug met net bespannen,  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zitschaal en rugframe en mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension
Kruisvoet kunststof 504 545 583 613 659 742

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 93 93 93 93 93 93
Bijschakelbare 3D-helling naar voren van 5°: 20 20 20 20 20 20
Verlenging van zitting, ca. 39 tot 45 cm 42 53 53 53 53 79
Vering van de zitdiepte 25 25 25 25 25 25
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42 42
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Verkrijgbaar vanaf 1. 6. 2020

Middelhoge rug
 101/113  67  64
 40/52  50  43

44

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/8 € € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension
kruisvoet kunststof 583 629 673 707 764 899

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Kruisvoet aluminium glanzend gepolijst 93 93 93 93 93 93
Bijschakelbare 3D-helling naar voren van 5°: 20 20 20 20 20 20
Verlenging van zitting, ca. 39 tot 45 cm 42 53 53 53 53 79
Vering van de zitdiepte 25 25 25 25 25 25
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Elektrisch geleidende wieltjes 45 45 45 45 45 45
Zit-/rugschaal aan de achterkant met textiel 
bekleed (niet mogelijk bij stof 68) 67 76 109 141
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Hoge rug
 110/122  67  64
 40/52  50  43

45

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/9 € € € € € €
met gestoffeerde zitting,  
naar keuze met zachte stoffering (bij bestelling 
aangeven a.u.b.),  
nekkussen met leer bekleed naar keuze in 74/99 
of 74/34,  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimesion
kruisvoet kunststof 765 826 884 929 1002 1091

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Kruisvoet aluminium glanzend gepolijst 93 93 93 93 93 93
Bijschakelbare 3D-helling naar voren van 5°: 20 20 20 20 20 20
Verlenging van zitting, ca. 39 tot 45 cm 42 53 53 53 53 79
Vering van de zitdiepte 25 25 25 25 25 25
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Elektrisch geleidende wieltjes 45 45 45 45 45 45
Zit-/rugschaal aan de achterkant met textiel 
bekleed (niet mogelijk bij stof 68) 67 76 109 141
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Hoge rug met hoofdsteun en nekkussen
 120/132  67  64
 40/52  50  43

46

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/72 € € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
bijschakelbare 3D-helling naar voren van 5°
Kruisvoet kunststof 570 611 649 679 725 890

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Kruisvoet aluminium glanzend gepolijst 93 93 93 93 93 93
Verlenging van zitting ca. 39 tot 45 cm (niet 
mogelijk bij combinatie: zonder armleuningen en 
kruisvoet kunststof) 42 53 53 53 53 79
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Zit-/rugschaal aan de achterkant met textiel 
bekleed (niet mogelijk bij stof 68) 67 76 109 141
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26
Elektrisch geleidende wieltjes 45 45 45 45 45 45

Hogere zitpositie (ESP)
 101/119  67  64
 43/61  50  43

47

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/73 € € € € € €
met gestoffeerde zitting, rug met net bespannen,  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zitschaal en rugframe en mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
bijschakelbare helling naar voren van 5°
Kruisvoet kunststof 570 611 649 679 725 817

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium poedercoating 51 51 51 51 51 51
Kruisvoet aluminium gepolijst 83 83 83 83 83 83
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 93 93 93 93 93 93
Verlenging van zitting ca. 39 tot 45 cm (niet 
mogelijk bij combinatie: zonder armleuningen en 
kruisvoet kunststof) 42 53 53 53 53 79
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42 42 42
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Verkrijgbaar vanaf 1. 6. 2020

Hogere zitpositie (ESP)
 104/122  67  64
 43/61  50  43

48

AT 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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187/1 € € € € € €
met gestoffeerde zitting en rug  
 
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3-D kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
met voetenring, glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
kruisvoet aluminium poedercoating 752 793 831 861 907 1085

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst 32 32 32 32 32 32
Kruisvoet aluminium glanzend gepolijst 42 42 42 42 42 42
1-D-armleuningen, armlegger van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armlegger van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armlegger van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Zit-/rugschaal aan de achterkant met textiel 
bekleed (niet mogelijk bij stof 68) 67 76 109 141
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Counterstoel
 123/135  67  64
 65/77  50  43
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187/11 € € € € € €
met gestoffeerde zitting, rug met net bespannen,  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zitschaal en rugframe en mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
met voetenring, glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
Kruisvoet aluminium poedercoating 752 793 831 861 907 1003

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst 32 32 32 32 32 32
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 42 42 42 42 42 42
1-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 63 63 63 63 63 63
3-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 104 104 104 104 104 104
4-D-armleuningen, armleggers van polypropyleen 126 126 126 126 126 126
Armleggers van polyurethaanschuim voor 1-D, 3-D 
en 4-D armleuningen 15 15 15 15 15 15
Kleerhanger 55 55 55 55 55 55
Zit- en rugschaal, mechanisme, evt. armleuningen 
in wit 26 26 26 26 26 26

Verkrijgbaar vanaf 1. 6. 2020

Counterstoel
 126/138  67/64  64
 65/77  50  43

49

AT 
Counterstoel

Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

Bekleding



Technische details

Functie
De „Stitz“ is een sta-zit-hulp waar-
van de zithoogte door middel van 
een gasveer traploos ingesteld 
kan worden.

Onderstel
De voet is een zak van zwart elas-
tomeer, gevuld met kwartszand. 
Voetplaat van zwart polyamide.

Zitting
Zitschotel van zwart polyamide. 
Ingelegd met kurk dat met een 
harde was is behandeld of 
bekleed met stof of geprint leer. 

Onder de zitschotel zit een 
rondom lopende handgreep van 
zwart polyamide voor de bedie-
ning van de gasveer.

201/1 €
zitting kurk  
onderstel zwart

 
500

Stitz

60 
63 
66

91 
92 74

201/2 € € €

onderstel zwart 558 579 582

Stitz
 60/83  31

Programma 20 
Stitz 2
Design: ProduktEntwicklung Roericht

Bekleding

5050

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/stitz2/?utm_source=PL




Bekleding
35

€

Technische details

Functie
„Beweeglijk object“ – een éénpoot 
waarvan door de gebruiker een 
stabiele „driepoot“ wordt 
gemaakt.

Romp
Kegelvormig hol lichaam van EPP 
(geëxpandeerd polypropyleen) 
met ingelegd deksel van voorge-
vormd schuim als zitting. Romp en 
zitting zijn volledig bekleed met 
driedimensionaal weefsel. In het 
midden spits toelopende zool van 

zwarte, slipvaste kunststof met 
geïntegreerde stalen gewichten 
en een dempingscylinder. Draag-
lus van stevige zwarte kunststof.

Slechts 4,5 kg

Aanwijzingen
Bij natheid/vochtigheid of vuil 
kunnen er veranderingen optre-
den in de grip die de zool heeft 
op de ondergrond.  
Bij licht gekleurde ondergronden 
kunnen eventueel sporen zicht-
baar worden.

202/0101 274
bekleed met Fiberflex-weefsel zwart  
incl. draaglus  
zool zwart

202/0102 274
bekleed met Fiberflex-weefsel rood  
incl. draaglus  
zool zwart

202/0103 274
bekleed met Fiberflex-weefsel lichtblauw 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0104 274
bekleed met Fiberflex-weefsel groen 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0105 274
bekleed met Fiberflex-weefsel oranje 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0106 274
bekleed met Fiberflex-weefsel donkerblauw 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0107 274
bekleed met Fiberflex-weefsel antraciet 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0108 274
bekleed met Fiberflex-weefsel grijs 
incl. draaglus 
zool zwart

202/0109 274
bekleed met Fiberflex-weefsel bruin 
incl. draaglus 
zool zwart

Stand-Up

Programma 202 
Stand-Up
Design: Thorsten Franck

5252

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/stand-up/?utm_source=PL




€

204/01
Polyethyleen, in zwart 305

204/02
Polyethyleen, in wit 305

204/03
Polyethyleen, in grijs 305

204/04
Polyethyleen, in oranjerood 305

Sitzbock
 71  63  52

Zitkussen 204/11
van vilt in grafiet 62

204/12
van vilt in licht gemêleerd 62

204/13
van vilt in antraciet 62

204/14
van vilt in mango 62

Technische details

Functie
Slechts 4,8 kg zware zitgelegen-
heid, voor informele ontmoetingen 
in theekeukens, bistro´s, pauze- 
en workshopvertrekken die varia-
bele houdingen mogelijk maakt: 
om op af te steunen of dwars of 
schrijlings op te zitten.

Corpus/onderstel
Vierpoots zitgelegenheid van 
gekleurd polyethyleen in de kleu-
ren zwart, wit, grijs of oranjerood, 
met slipvaste universele glijders. 
Ook geschikt voor tijdelijk gebruik 
buiten. Tot vier zitbokken, kruisge-
wijs stapelbaar.  
Optionele viltlaag in de kleuren 

antraciet, licht gemêleerd, grafiet 
of mango met rubber onderkant 
die met spreidklinknagels wordt 
bevestigd.

Aanwijzing:
Geschikt voor gebruik buiten.  
De kleur van kunststof kan licht 
veranderen als gevolg van langere 
blootstelling aan UV-straling.  

Vilt is een natuurproduct. Daarom 
kunnen er kleurafwijkingen optre-
den. Die zijn geen reden voor 
reclamaties, maar accentueren 
het unieke karakter van het mate-
riaal.

Programma 204 
Sitzbock
Design: Rudolph Schelling Webermann

5454

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/sitzbock/?utm_source=PL
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208/1 € € €
60 x 60, D 5
Vlak element 189 211 254

Landing

37 54

60 
62 
63 
66

208/2 € € €
60 x 60, D 23
Reliëf element 276 314 365

Meerprijzen/minprijzen
Tafelelement 71 71 71

Landing

Technische details

Functie
Naar keuze te combineren, deco-
ratief en akoestisch effectief 
muurreliëf om tegen te leunen, 
iets op te plaatsen of tegenaan te 
zitten in gangen, overgangsge-
deeltes en trappenhuizen om ont-
moetingen en uitwisseling te 
bevorderen.

Model 208/1 vlak element
Draagmateriaal van gelaagd hout 
met PUR-schuim (zwaar ontvlam-
baar) gestoffeerd en met textiel 
bekleed.

Model 208/2 reliëf element
Kern van gelaagd hout en MDF, 
met PUR-schuim (CMHR, zwaar 
ontvlambaar) gestoffeerd en met 
textiel bekleed, verticaal als leu-

ning of horizontaal als steun of 
180° gedraaid als schap monteer-
baar, dan optioneel met van bin-
nen bevestigde deklaag van stalen 
plaat, structuurmat gecoat in de 
kleur grijs.

Afhankelijk van de randlengte met 
twee geïntegreerde bevestigingen 
die het vasthaken en vastklikken 
in iedere ortogonale richting 
mogelijk maken, en vier bevesti-
gingselementen voor muurmon-
tage.

Programma 208 
Landing
Design: Rudolph Schelling Webermann

Bekleding

5656

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/landing/?utm_source=PL




Technische details

Functie
Bureaustoelen en -fauteuils met 
synchroon automaat: De neiging 
van zitting en rugleuning passen 
zich vanzelf aan iedere zithouding 
van de gebruiker aan. Bij het ach-
terover leunen werkt de veer-
kracht progressief. De gebruiker 
kan de veerkracht traploos instel-
len. De voorste positie kan met 
behulp van de blokkeertoets ver-
grendeld worden. Traploze ver-
stelling van de zithoogte met een 
gasveer conform DIN 4550.  
Vergader-/bezoekersstoelen en 
vergader-/bezoekersfauteuils met 
synchroon automaat, echter zon-
der blokkering in de voorste stand 
en zonder traploze hoogte-instel-
ling.

Onderstel

Bureaustoelen en -fauteuils:
Kruisvoet van hogedruk alumi-
nium, glanzend verchroomd, 
gepolijst of met poedercoating. 
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polyamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. Wieltjes naar wens elektrisch 
geleidend. Glijders van zwart poly-

amide als standaarduitvoering 
voor tapijtvloeren; van zwart poly-
urethaan voor harde vloeren. 
Zwenkarmen van hogedruk alumi-
nium, afhankelijk van de kruisvoet 
glanzend verchroomd met poe-
dercoating in dezelfde kleur (bij 
gepolijste kruisvoet poedercoa-
ting zwart).

Counterstoel 211/1
Met FS-kruisvoet op glijders.

Counterstoel 211/11
Kruisvoet van het programma 170 
ON, met een in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembouten ter bevestiging 
en gewichtsafhankelijk geremde 
zwenkwielen.

Sledemodel:
Onderstel voor model 212/5 van 
ronde stalen buis glanzend ver-
chroomd of met poedercoating, 
de stapelbare uitvoering is princi-
pieel glanzend verchroomd. 
Onderstel voor model 220 van 
ovale aluminium buis, glanzend 
verchroomd of met poedercoa-
ting. Sledemodel 212 met kantel-
beveiliging als standaarduitvoe-
ring voor tapijtvloeren; met extra 
glijders voor harde vloeren, naar 
wens met viltlaag.

Zitting en rug

Modellen 211/1 t/m 213/8
Zit- en rugschaal van taai-elas-
tisch, door en door gekleurd poly-
propyleen met flexibel midden-
deel in de kleuren  
91 wit,  
92 platina,  
97 asfalt,  
99 zwart.  
Standaard armleuningen van het-
zelfde materiaal, zwart.  
Rugleuning van de bureaustoelen 
211 en 213 naar wens met geïnte-
greerde, instelbare lendensteun. 
Stoffering: bekleed vormschuim-
deel, uitwisselbaar.

Modellen 220/6 t/m 220/9
Stalen buisframe met flexibel 
middendeel, bespannen met elas-
tisch net en volgeschuimd, stof-
feerwatten. Armleuningen inte-
graalschuim, geheel met leer 
bekleed, zwart bij stoffen bekle-
ding, bij leren bekleding armleu-
ningen in dezelfde kleur. Bekleding 
met stikpatroon uitwisselbaar, of 
bekleding met een ingewerkt plat 
kussen, uitwisselbaar.

Normen
De FS-bureaustoelen en -fauteuils 
voldoen aan de bureaustoelnor-
men DIN EN 1335, de ANSI/BIFMA 
X 5.1 en aan andere internationale 
bureaustoelnormen. Afhankelijk 
van de uitvoering voldoen ze aan 
de eisen voor de klasse B of C van 
de bureaustoelnorm DIN EN 1335. 
De FS sledemodellen voldoen aan 
de norm DIN 68878-1.

De FS-bureaustoelen voldoen 
aan de eisen voor het keurmerk 
„Ergonomie geprüft“.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Bureaustoelen Kruisvoet en zwenkarmen

51 glanzend verchroomd
52 kruisvoet aluminium gepolijst - zwenkarmen gecoat (in de kleur zwart)
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Bezoekersstoelen Onderstel van ronde stalen buis resp. onderstel van ovale aluminium buis

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Kleine onderdelen Wielen resp. glijders, ondersteldelen, bedieningstoetsen

41 zwart

Programma 21 
FS-serie
Design: Klaus Franck, Werner Sauer

5858

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/fs-line/?utm_source=PL
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211/8 € € €
Eéndelige zit- en rugschaal gestoffeerd,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium poedercoating 826 872 942

Meerprijzen/minprijzen
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61

Onderstel aluminium gepolijst 46 46 46
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 95 95 95

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42

Zonder armleuningen –74 –74 –74

Normaal hoge rug
 88/99  63  60
 42/53  49  45

54

60 
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213/8 € €
Eéndelige zit- en rugschaal gestoffeerd,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium poedercoating 959 1005

Meerprijzen/minprijzen
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61

Onderstel aluminium gepolijst 46 46
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 95 95

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42

Zonder armleuningen –74 –74

Hoge rug
 105/116  63  62
 42/53  49  45

59

FS-serie 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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211/11 € €
Eéndelige zitting- en rugschaal gestoffeerd,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
met voetenring glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
onderstel aluminium poedercoating 1025 1071

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95

Counterstoel
 113/126  69  66
 67/80  49  45
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211/1 € €
Eéndelige zitting- en rugschaal gestoffeerd,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
met voetenring (niet in hoogte verstelbaar)
onderstel aluminium poedercoating 1106 1152

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95

Counterstoel
 109/120  65  63
 52/63  49  45
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91 
92 74 87

220/8 € € € €
Eéndelig zit- en rugframe extra dik gestoffeerd,  
met breed stikpatroon,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium poedercoating 2335* 2422 2968 2968**

Meerprijzen/minprijzen
Met vlak kussen  
niet in stof 69 verkrijgbaar 
* Stof 62 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 
** Leer 87 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 192 284 270 675

Onderstel aluminium gepolijst 46 46 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95 95 95

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Middelhoge rug
 92/102  67  63
 42/52  55  45

60

FS-serie 
Counterstoelen 
Bureaustoelen en -fauteuils

De counterstoel 211/11 is met universele wieltjes uitgevoerd.
Alle bureaustoelen en -fauteuils zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes 
besteld te worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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220/9 € € € €
Eéndelig zit- en rugframe extra dik gestoffeerd,  
met breed stikpatroon,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium poedercoating 2711* 2798 3459 3459**

Meerprijzen/minprijzen
Met vlak kussen  
niet in stof 69 verkrijgbaar 
* Stof 62 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 
** Leer 87 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 237 344 301 757

Onderstel aluminium gepolijst 46 46 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95 95 95

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Hoge rug
 108/118  67  63
 42/52  55  45

54
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211/6 € €
Draaibaar,  
ééndelige zit- en rugschaal gestoffeerd,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 735 781

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95

Normaal hoge rug
 89  63  60
 44  49  45

61

FS-serie 
Bureaustoelen en -fauteuils 
Vergader- en bezoekersstoelen

Alle bureaustoelen en -fauteuils zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes 
besteld te worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.
Alle vergader- en bezoekersstoelen/-fauteuils en sledemodellen zijn van glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte 
glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding
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220/6 € € € €
draaibaar,  
ééndelig zitting- en rugframe geheel gestoffeerd,  
met breed stikpatroon,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 2244* 2331 2877 2877**

Meerprijzen/minprijzen
Met vlak kussen  
niet in stof 69 verkrijgbaar 
* Stof 62 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 
** Leer 87 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 192 284 270 675

Onderstel aluminium gepolijst 46 46 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95 95 95

Middelhoge rug
 92  67  63
 42  55  45
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220/7 € € € €
draaibaar  
ééndelig zit- en rugframe geheel gestoffeerd  
met breed stikpatroon  
synchroon automaat veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 2620* 2707 3368 3368**

Meerprijzen/minprijzen
Met vlak kussen  
niet in stof 69 verkrijgbaar 
* Stof 62 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 
** Leer 87 alleen met vlak kussen verkrijgbaar 237 344 301 757

Onderstel aluminium gepolijst 46 46 46 46
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 95 95 95 95

Hoge rug
 108  67  63
 42  55  45
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212/5 € €
Eéndelige zit- en rugschaal gestoffeerd
onderstel poedercoating 527 573

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 35 35
Stapelbare uitvoering, glanzend verchroomd, 
stapelbaar tot 5 stuks vrijstaand, tot 8 stuks op 
transportwagen 108 108

Normaal hoge rug
 85  56  61
 44

62

FS-serie 
Vergader- en bezoekersfauteuils 
Sledemodel

Alle vergader- en bezoekersstoelen/-fauteuils en sledemodellen zijn van glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte 
glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).
Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



Transportwagen 277
voor 6 stapelbare sledemodellen 569

63

FS-serie 
Accessoires

€



Technische details

Functie
Bureaustoel met synchroon auto-
maat: De neiging van zitting en 
rugleuning passen zich vanzelf 
aan iedere zithouding van de 
gebruiker aan. Bij het achterover 
leunen werkt de veerkracht pro-
gressief. De gebruiker kan de 
veerkracht traploos instellen. De 
voorste positie kan met behulp 

Bureaustoelen en -fauteuils Kruisvoet en zwenkarmen

51 glanzend verchroomd

Kleine onderdelen Wieltjes resp. glijders, ondersteldelen, armleuningen, bedieningstoetsen

41 zwart

Programma 21 
FS Management
Design: Klaus Franck, Werner Sauer, wiege

van de blokkeertoets vergrendeld 
worden. Traploze verstelling van 
de zithoogte met een gasveer 
conform DIN 4550.

Onderstel
Kruisvoet van hogedruk alumi-
nium, glanzend verchroomd. 
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polyamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. Wieltjes naar wens elektrisch 
geleidbaar. Glijders van zwart 
polyamide als standaarduitvoe-
ring voor tapijtvloeren; van zwart 
polyurethaan voor harde vloeren. 
Zwenkarmen van hogedruk alumi-
nium, glanzend verchroomd.

Zitting en rugleuning
Stalen buisframe met flexibel 
middengedeelte, bespannen met 
elastisch net. Volgeschuimd met 
extra stoffeerwatten. De bekle-

ding met breed stikpatroon kan 
vervangen worden. Armleuningen 
uit integraalschuim, geheel met 
leer bekleed en met stiknaad.

Normen
De FS-bureaufauteuils voldoen 
aan de bureaustoelnormen 
DIN EN 1335, de ANSI / BIFMA X 5.1 
en andere internationale 

bureaustoelnormen. Afhankelijk 
van de uitvoering voldoen ze aan 
de eisen voor de klasse B of C van 
de bureaustoelnorm DIN EN 1335.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden leer op aan-
vraag.

6464

Verdere 
informatie
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220/82 €
ééndelig zit- en rugframe extra dik gestoffeerd,  
met breed stikpatroon,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium glanzend verchroomd 2688

Meerprijzen/minprijzen
Elektrisch geleidende wieltjes 42

Middelhoge rug
 100/110  67  63
 42/52  55  45

74

220/92 €
ééndelig zit- en rugframe extra dik gestoffeerd,  
met breed stikpatroon,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium glanzend verchroomd 3114

Meerprijzen/minprijzen
Elektrisch geleidende wieltjes 42

Hoge rug
 116/126  67  63
 42/52  55  45

65

FS Management 
Bureaufauteuil

Alle bureaufauteuils zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare wieltjes tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



Technische details

Functie
Of in vergaderzalen, openbare 
meetingzones of cafetaria’s: Occo 
verbindt uitstekend comfort, veel 
toepassingsmogelijkheden en een 
enorme verscheidenheid aan ont-
werpen met een herkenbare 
designtaal.

Stoelen

Onderstel

Vierpoots onderstel modellen 
221/10, 221/11, 221/12, 222/10, 
222/11, 222/12
Onderstel van stalen buis met een 
coating in structuurmat, in de 
kleuren wit, zwart, grijs, grijsbeige, 
oranjerood, blauwgrijs of glanzend 
verchroomd. Aanwijzing: poeder-
coating en met leer beklede uit-
voeringen zijn niet stapelbaar. 
Modellen 221/10 en 222/10 (zit-
schaal niet gestoffeerd) met vier 
stapelbuffers van PUR en onder-
stelafdekking van kunststof (PP) 
telkens in het donkergrijs. De opti-
onele viltlaag moet voor het sta-
pelen worden verwijderd omdat er 
blijven drukpunten kunnen ont-
staan. Modellen 221/11, 221/12, 
222/11 en 222/12 met stapelplaat 
van kunststof (PP) in de kleur don-
kergrijs.

Vierpoots onderstel modellen 
massief hout 221/20, 221/21, 
221/22, 222/20, 222/21, 222/22
Onderstel van stalen buis in het 
donkergrijs structuurmat voor de 
montage van de zitschaal en de 
opname van de vier poten van 
massief eikenhout, natuur 
geolied.

Vierteens kruisvoet modellen 
221/30, 221/31, 221/32, 222/30, 
222/31, 222/32, vijfteens 
kruisvoet modellen 221/40, 
221/41, 221/42, 222/40, 222/41, 
222/42
Taps toelopend onderstel van sta-
len buis, poedercoating structuur-
mat in de kleuren wit, zwart, grijs, 
grijsbeige, oranjerood, blauwgrijs 
of glanzend verchroomd, met zit-
tingdrager van gevormd plaatstaal 
in de kleur donkergrijs structuur-
mat voor montage van de schaal. 
Bij de vierteens kruisvoet zijn de 
glijders van staal in de kleur don-
kergrijs, structuurmat. De model-
len met vierteens en vijfteens 
kruisvoet hebben universele glij-
ders voor zachte en harde vloeren. 
Bij gevoelige vloeren a.u.b. bestel-
len met vilten glijders (zonder 
meerprijs). Vijfteens stervoet 
modellen 222/40, 222/41, 
222/42221/40, 221/41, 221/42, 
222/40, 222/41, 222/42 met dub-
bele zwenkwielen, gewichtsafhan-
kelijk geremd, van zwart polypro-

pyleen conform norm DIN EN 
12529, als standaarduitvoering 
voor tapijtvloeren, optioneel met 
grijze deklaag van polyurethaan 
voor harde vloeren.

Barstoelen - onderstel met 
glijvlakken
Onderstel met glijvlakken met 
poten van rond staafstaal, diame-
ter 12 mm, structuurmat poeder-
coating in de kleuren wit, zwart, 
grijs, grijsbeige, oranjerood, 
blauwgrijs of glanzend ver-
chroomd. Aanwijzing: Poedercoa-
ting uitvoeringen zijn niet stapel-
baar.

Barstoelen - vierpoots onderstel 
massief hout
Onderstel van stalen buis in het 
donkergrijs structuurmat voor de 
montage van de zitschaal en de 
opname van de vier poten van 
massief eikenhout, natuur 
geolied. Met voetensteun van 
rond staafstaal, glanzend ver-
chroomd.

Zitting en rug
Eéndelige, ergonomische zit-
schaal met een opening, van ver-
sterkt, gekleurd polypropyleen, 
naar keuze in de kleuren wit, 
zwart, grijs, grijsbeige, oranjerood 
of blauwgrijs.Ongestoffeerde 
modellen naar keuze met zitkus-
sen van vilt met antisliplaag. In de 

kleuren antraciet, licht gemêleerd, 
grafiet, mango, verde, deep water.
Stoffering van de modellen met 
zit- of binnenkussen telkens van 
voorgevormd schuim.

De Occo universele stoelen met 
vierpoots onderstel voldoen aan 
de bureaustoelnorm DIN EN 
16139-L1.

Aanwijzingen
In het kader van kwaliteitsborging 
bieden wij geen wit leer (74/72) 
aan. Alle andere standaard leer-
kleuren zijn mogelijk.  
De kleur van kunststof kan licht 
veranderen als gevolg van langere 
blootstelling aan UV-straling.  
Vanwege het materiaal zijn er 
kleine kleurverschillen tussen de 
witte direct gecoate (DBS)- en 
HPL-tafelbladen en de witte 
kunststof stoelen van Occo. 
Vilt is een natuurproduct. Daarom 
kunnen er kleurafwijkingen optre-
den. Die zijn geen reden voor 
reclamaties, maar accentueren 
het unieke karakter van het mate-
riaal.

Ondersteluitvoeringen Vierpoots stoelen en stervoetonderstellen

51 glanzend verchroomd
85 poedercoating grijs structuurmat (Pantone Cool Gray 10 C)
86 poedercoating grijsbeige structuurmat (Pantone 7530 C)
87 poedercoating oranjerood structuurmat (Pantone 2349 C)
88 poedercoating blauwgrijs structuurmat (Pantone 2178 C)
90 poedercoating zwart structuurmat (RAL 9011)
91 poedercoating wit structuurmat (RAL 9016)

Programma 222 
Occo
Design: jehs+laub

6666

Verdere 
informatie 
Occo

Verdere 
informatie 
Occo SC

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/occo-chair/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/occo-sc/?utm_source=PL


221/10 €
Vierpoots onderstel, ongestoffeerd
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de zitschaal, niet stapelbaar 209
onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 10 stuks vrijstaand 209
Accessoires
186 Transportwagen 
voor 10 universele stoelen 308
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Multifunctionele stoel
 83  55  53
 44

 Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/11 € € € € € €
Vierpoots onderstel, met gestoffeerde zitting
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 286 326 341 364 393 451
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 
8 stuks vrijstaand (niet stapelbaar met leren 
bekleding) 286 326 341 364 393 451

Accessoires
186 Transportwagen 
voor 6 universele stoelen 308 308 308 308 308 308

Multifunctionele stoel
 83  55  53
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/12 € € € € € €
Vierpoots onderstel met binnenstoffering
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 440 507 530 566 694 871
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 
8 stuks vrijstaand (niet stapelbaar met leren 
bekleding) 440 507 530 566 694 871

Accessoires
186 Transportwagen 
voor 6 universele stoelen 308 308 308 308 308 308

Multifunctionele stoel
 83  55  53
 44

67

Occo 
Occo SC multifunctionele stoelen



221/20 €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, natuur geolied 
ongestoffeerd
niet stapelbaar 363
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Universele stoel
 83  54  56
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/21 € € € € € €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, 
natuur geolied 
met gestoffeerde zitting
niet stapelbaar 440 480 495 518 547 605

Universele stoel
 83  54  56
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/22 € € € € € €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, 
natuur geolied 
met binnenstoffering
niet stapelbaar 594 661 684 720 848 1025

Universele stoel
 83  54  56
 44

68

BekledingOcco 
Occo SC universele stoelen



221/30 €
Vierteens kruisvoet op glijders, draaibaar
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de zitschaal 429
Onderstel glanzend verchroomd 429
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Bezoekersstoel
 83  51  53
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/31 € € € € € €
Vierteens kruisvoet op glijders, met gestoffeerde 
zitting, draaibaar
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal 506 546 561 584 613 671
Onderstel glanzend verchroomd 506 546 561 584 613 671

Bezoekersstoel
 83  51  53
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/32 € € € € € €
Vierteens kruisvoet op glijders, met 
binnenstoffering, draaibaar
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal 660 727 750 786 914 1091
Onderstel glanzend verchroomd 660 727 750 786 914 1091

Bezoekersstoel
 83  51  53
 44

69

Occo 
Occo SC bezoekersstoelen



221/40 €
Onderstel met vijf poten, ongestoffeerd 
op rollen, draaibaar
onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de zitschaal 440
onderstel glanzend verchroomd 440
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Bureaustoel
 83  66  63
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/41 € € € € € €
Vijfteens kruisvoet  
op rollen, met gestoffeerde zitting, draaibaar
onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal 517 557 572 595 624 682
onderstel glanzend verchroomd 517 557 572 595 624 682

Bureaustoel
 83  66  63
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

221/42 € € € € € €
Onderstel met vijf poten  
op rollen, met binnenstoffering, draaibaar
onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal 671 738 761 797 925 1102
onderstel glanzend verchroomd 671 738 761 797 925 1102

Bureaustoel
 83  66  63
 44

70

Occo 
Occo SC bureaustoelen

Vijfteens kruisvoeten zijn met wieltjes voor zachte vloeren uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



222/10 €
Onderstel met vier poten, ongestoffeerd
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de zitschaal, niet stapelbaar 209
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 10 stuks vrijstaand 209
Accessoires
186 Transportwagen 
voor 10 universele stoelen 308
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Multifunctionele stoel
 83  57  58
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/11 € € € € € €
Onderstel met vier poten, met gestoffeerde 
zitting
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 286 326 341 364 393 451
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 
6 stuks vrijstaand (niet stapelbaar met leren 
bekleding) 286 326 341 364 393 451

Accessoires
186 Transportwagen 
voor 6 universele stoelen 308 308 308 308 308 308

Multifunctionele stoel
 83  57  58
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/12 € € € € € €
Onderstel met vier poten met binnenstoffering
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 440 507 530 566 694 871
Onderstel glanzend verchroomd, niet stapelbaar 440 507 530 566 694 871

Multifunctionele stoel
 83  57  58
 44

71

Occo 
Multifunctionele stoelen



222/20 €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, natuur geolied 
ongestoffeerd
niet stapelbaar 363
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Universele stoel
 83  57  55
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/21 € € € € € €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, 
natuur geolied 
met gestoffeerde zitting
niet stapelbaar 440 480 495 518 547 605

Universele stoel
 83  57  55
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/22 € € € € € €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, 
natuur geolied 
met binnenstoffering
niet stapelbaar 594 661 684 720 848 1025

Universele stoel
 83  57  55
 44

72

Occo 
Universele stoelen

Vijfteens kruisvoeten zijn met rollen voor zachte vloeren uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



222/30 €
Vierteens kruisvoet, ongestoffeerd,  
draaibaar
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de zitschaal 429
Onderstel glanzend verchroomd 429
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Bezoekersstoel
 83  57  56
 44

Bezugsmaterial

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/31 € € € € € €
Vierteens kruisvoet 
met gestoffeerde zitting, draaibaar
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal 506 546 561 584 613 671
Onderstel glanzend verchroomd 506 546 561 584 613 671

Bezoekersstoel
 83  57  56
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/32 € € € € € €
Vierteens kruisvoet 
met binnenstoffering, draaibaar
Onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal 660 727 750 786 914 1091
Onderstel glanzend verchroomd 660 727 750 786 914 1091

Bezoekersstoel
 83  57  56
 44

73

Occo 
Bezoekersstoelen



222/40 €
Vijfteens kruisvoet, ongestoffeerd 
op wieltjes, draaibaar
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de zitschaal 440
onderstel glanzend verchroomd 440
Accessoires
222 Viltlaag 
met antislip-laagje, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Bureaustoel
 83  57  65
 44

Bekleding

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/41 € € € € € €
Vijfteens kruisvoet 
op wieltjes, met gestoffeerde zitting, draaibaar
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal 517 557 572 595 624 682
onderstel glanzend verchroomd 517 557 572 595 624 682

Bureaustoel
 83  57  65
 44

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

222/42 € € € € € €
Vijfteens kruisvoet 
op wieltjes, met binnenstoffering, draaibaar
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal 671 738 761 797 925 1102
onderstel glanzend verchroomd 671 738 761 797 925 1102

Bureaustoel
 83  57  65
 44

74

Occo 
Bureaustoelen

Vijfteens kruisvoeten zijn met wieltjes voor zachte vloeren uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



Bekleding

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

223/11 € € € € € €

Onderstel met glijvlakken met gestoffeerde 
zitting, zithoogte 65 cm
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 326 366 381 404 433 491

Onderstel glanzend verchroomd, niet stapelbaar 326 366 381 404 433 491

Onderstel met glijvlakken, zonder stoffering, 
zithoogte 75 cm
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 326 366 381 404 433 491

Onderstel glanzend verchroomd, niet stapelbaar 326 366 381 404 433 491

Counter-/barstoel
 77/87  53/54  51/52

223/10 €

Onderstel met glijvlakken, zonder stoffering, zithoogte 65 cm
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de zitschaal, niet stapelbaar 249
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 10 stuks vrijstaand 249

Onderstel met glijvlakken, zonder stoffering, zithoogte 75 cm
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de zitschaal, niet stapelbaar 249
Onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 10 stuks vrijstaand 249
Accessoires
223 Viltlaag 
met antisliplaag, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Counter-/barstoel
 77/87  53/54  51/52

75

Occo 
Barstoelen

Alle stoelen zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder meerprijs).



Bekleding

37
54 
58

60 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

223/21 € € € € € €

Vierpoots onderstel massief hout, eiken, natuur 
geolied, met zitkussen, zithoogte 65 cm
Niet stapelbaar 498 538 553 576 605 663

Vierpoots onderstel massief hout, eiken, natuur 
geolied, met zitkussen, zithoogte 75 cm
Niet stapelbaar 498 538 553 576 605 663

Counter-/barstoel
 77/87  49/52  47/49

223/20 €

Vierpoots onderstel, massief eikenhout, natuur geolied, niet gestoffeerd, zithoogte 65 cm
Niet stapelbaar 421

Vierpoots onderstel, massief eikenhout, natuur geolied, niet gestoffeerd, zithoogte 75 cm
Niet stapelbaar 421
Accessoires
223 Viltlaag 
met antisliplaag, verkrijgbaar in 6 kleuren 43

Counter-/barstoel
 77/87  49/52  47/49

76

Occo 
Barstoelen

Alle stoelen zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder meerprijs).





Tafels

Onderstel
Modellen 222/61, 222/71, 222/81, 
222/91 met vierpoots onderstel 
massief hout, eiken, natuur 
geolied. Met universele glijders 
voor zachte en harde vloeren uit-
gevoerd. Bij houten vloeren (bijv. 
parket) met extra viltglijders 
bestellen a.u.b. (zonder meer-
prijs).Modellen 222/61 en 222/71 
op stahoogte en horizontale ver-
steviging van glanzend ver-
chroomd rond staal. Modellen 
222/81 en 222/91 op stahoogte 
met draaglijst in het midden en 
diagonale versteviging van glan-
zend verchroomd rond staal. 
Modellen 222/60 en 222/70 met 
vier stervormige poten van taps 
toelopende stalen buis, naar 
keuze met poedercoating zwart of 
wit structuurmat of glanzend ver-
chroomd. Modellen 222/80 en 
222/90, tafelpoten verbonden 
door middel van een traverse. 
Modellen vanaf 90x180, incl. extra 
versterkingsframe in de kleur don-
kergrijs, structuurmat. Alle blad-
dragers en glijders van staal in de 

kleur donkergrijs structuurmat. 
Modellen 222/60, 222/70, 222/80, 
222/90 zijn met universele glijders 
voor zachte en harde vloeren uit-
gevoerd. Bij houten vloeren (bijv. 
parket) a.u.b. bestellen met extra 
viltglijders (zonder meerprijs). Ver-
stelbaar bereik 10 mm. Optioneel 
met vastzetbare, nivelleerbare 
zwenkwielen met een loopvlak van 
zwart polyamide als standaarduit-
rusting voor tapijtvloeren; met 
een loopvlak van polyurethaan 
voor harde vloeren (a.u.b. aange-
ven bij bestelling).

Draagmateriaal tafelblad 
bladgroep 2 - fineer variant 1 en 2
MDF-blad (middeldichte vezel-
plaat), bladdikte 26 mmVariant 
1:beuken-, of eikenfineer conform 
Wilkhahn kleurenstalen met afge-
schuinde houten rand, verregaand 
in dezelfde kleur als de fineermo-
dellen 222/61, 222/71, 222/81, 
222/91 alleen in de uitvoering 
eikenfineer verkrijgbaar.Variant 2: 
(alleen modellen 222/60, 222/70, 
222/80, 222/90) noten- of olmfi-
neer conform Wilkhahn kleuren-

stalen met afgeschuinde houten 
rand, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer.Tafelhoogte 74 cm 
Standhoogte 106 cm

Bladgroep 5 - melaminecoating
Bladdikte 25 mm,  
melaminehars, poedercoating in 
de kleuren wit of zwart met rechte 
kunststof randafwerking in 
dezelfde kleur als het blad. Tafel-
hoogte 74 cm  
Standhoogte 106 cm

Bladgroep 7 – zwart/wit door-
en-door gekleurd
Bladdikte 12 mm. Blad van doorge-
kleurd HPL (high pressure lami-
nate) in de kleur zwart of wit, 
afgeschuinde rand.Tafelhoogte 73 
cm Standhoogte 105 cm

Bladgroep 10 – massief hout
Bladdikte 25 mm. Massief eiken-
hout volgens de houtkleurstalen 
van Wilkhahn, natuur geolied, kant 
met rond aflopende onderzijde.
Tafelhoogte 74 cm Standhoogte 
106 cm

Aanwijzing
Vanwege het materiaal zijn er 
kleine kleurverschillen tussen de 
witte direct poedercoatinge 
(DBS)- en HPL-tafelbladen en de 
witte kunststof stoelen van Occo.

Randprofielen

E4 - 1 Massief houten rand, aan 
onderzijde afgerond

E2 - 3 Rechte kunststof rand

E2 - 5 Afgeschuinde houten rand, 
12 mm

E5 – 1 Volkern HPL, afgeschuinde 
rand, 4 mm radius

Technische details

Tafels Tafels

51 glanzend verchroomd
90 poedercoating zwart structuurmat (RAL 9011)
91 poedercoating wit structuurmat (RAL 9016)

Programma 222 
Occo
Design: jehs+laub

7878

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/occo-conference-table/?utm_source=PL
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222/80
80 x 160  
voor 4-6 personen
onderstel poedercoating 1069 1243 1361 1653 1800 2432
onderstel glanzend verchroomd 1198 1372 1490 1782 1929 2561

90 x 180  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 1140 1335 1480 1815 2005 2950
onderstel glanzend verchroomd 1269 1464 1609 1944 2134 3079

90 x 190  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 1161 1372 1529 1890 2096 3085
onderstel glanzend verchroomd 1290 1501 1658 2019 2225 3214

Meerprijzen/minprijzen
Wieltjes 22 22 22 22 22 22

v

Rechthoek

222/90
90 x 180  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 1140 1334 1479 1814 2004 2950
onderstel glanzend verchroomd 1269 1463 1608 1943 2133 3079

90 x 200  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 1183 1410 1577 1966 2188 3219
onderstel glanzend verchroomd 1312 1539 1706 2095 2317 3348

Meerprijzen/minprijzen
Wieltjes 22 22 22 22 22 22

Ovaal

Vierkant 222/60
90 x 90  
voor 4 personen
onderstel poedercoating 805 956 1037 1269 1384 1712
onderstel glanzend verchroomd 908 1059 1140 1372 1487 1815

Meerprijzen/minprijzen
Wieltjes 22 22 22 22 22 22

Rond 222/70
Ø 100  
voor 4 personen
onderstel poedercoating 811 962 1055 1281 1400 1728
onderstel glanzend verchroomd 914 1065 1158 1384 1503 1831

Meerprijzen/minprijzen
Wieltjes 22 22 22 22 22 22

79

Occo 
Tafels

Bladgroep
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Rechthoek 222/81
80 x 160  
voor 4-6 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 1231 1405 1523 1815 2594

90 x 180  
voor 6 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 1302 1497 1642 1977 2723

90 x 190  
voor 6 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 1323 1534 1691 2052 3247

Meerprijzen/minprijzen
Statafelhoogte 366 366 366 366 366

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Ovaal
222/91
90 x 180  
voor 6 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 1302 1496 1641 1976 3112

90 x 200  
voor 6 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 1345 1572 1739 2128 3381

Meerprijzen/minprijzen
Statafelhoogte 401 401 401 401 401

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Vierkant 222/61
90 x 90  
voor 4 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 967 1118 1199 1431 1874

Meerprijzen/minprijzen
Statafelhoogte 366 366 366 366 366

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Rond 222/71
Ø 100  
voor 4 personen
Vierpoots onderstel massief eikenhout, natuur geolied 972 1123 1216 1442 1878

Meerprijzen/minprijzen
Statafelhoogte 366 366 366 366 366

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

80

Occo 
Tafels

Bladgroep





Technische details

Functie
Bureaufauteuil als bezoekersstoel 
die ergonomisch zitcomfort met 
een duidelijke vorm combineert. 
Toepassingen: Vergaderruimten, 
overlegzones en homeoffice.

Onderstel
Vierteense kruisvoet van drukge-
goten aluminium in de kleuren 
hoogglans gepolijst of zwart 
structuurmat poedercoating. Met 

dieptevering. De glijders zijn van 
staal in de kleur zwart structuur-
mat poedercoating. Het model is 
met universele glijders voor 
zachte en harde vloeren uitge-
voerd. Bij gevoelige vloeren a.u.b. 
bestellen met vilten glijders. Opti-
oneel met wieltjes. Gewichtsaf-
hankelijk geremde dubbele 
zwenkwielen van zwart polyamide 

conform DIN EN 12529 als stan-
daarduitvoering voor tapijtvloe-
ren; met grijze deklaag van poly-
urethaan voor harde vloeren.

Zitting en rug
Eendelige multiplexschaal com-
pleet rondom met PUR-schuim 
(FCK vrij) bekleed, met extra stof-
feerwatten en aan alle kanten 
naar keuze met stof of leer 
bekleed.

Armleuningen
Armleuningen van polyamide in de 
kleur zwart.

Normen
GS-teken in voorbereiding. 
De Pep bureaustoel voldoen aan 
de bureaustoelnorm DIN EN 
16139L1

47 54

60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74 87

227/33 € € € € € €
geheel gestoffeerd,  
zonder armleuningen,  
met dieptevering,  
vierteens kruisvoet op glijders,
onderstel aluminium poedercoating 626 653 680 733 829 1047
onderstel aluminium gepolijst 626 653 680 733 829 1047

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen van polyamide 129 129 129 129 129 129
Wieltjes 11 11 11 11 11 11

Universele stoel
 80  60  53
 46

Bekleding

Programma 227 
Pep
Design: Wilkhahn

8282

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/pep/?utm_source=PL




Stapel- en counterstoelen Onderstel

51 glanzend verchroomd

Draai- en bezoekersstoelen Onderstel

51 glanzend verchroomd

Technische details

Functie
Filigraan inrichtingsprogramma 
met een algemene vormgeving 
voor variabele toepassing in ver-
gader-, advies- en cursusruimten, 
verkoop- en tentoonstellingsruim-
ten, wacht-, pauze- en bistroruim-
ten alsook bibliotheken, internet-
cafés en thuiskantoren

Multifunctionele stoel
Lichte, transparante en stapel-
bare multifunctionele stoel voor 
vergader-, advies- en cursusruim-
ten en voor de bestoeling van 
grote zalen. Door de bijzondere 
vorm van het zit- en rugframe 
uiterst compact en vormgesloten 
stapelen met slechts 20 mm extra 
stapelhoogte per stoel (een stapel 
van 15 stoelen is in totaal maar 106 
cm hoog, model 233 maar 109 cm). 
Gewicht slechts 5,1 kg (zonder 
armleuningen) resp. 5,4 kg (met 
armleuningen). Bij model 233 
bedraagt het gewicht slechts 5,9 
kg (zonder armleuningen) resp. 6,2 
kg (met armleuningen).  
Multifunctionele stoel, optioneel 
met gestoffeerde zitting, als sta-
pelbare en niet-stapelbare versie 
verkrijgbaar. De stapelbare uit-
voering wordt met extra afstand-
houders uitgevoerd en kan zeer 
compact en vormgesloten gesta-
peld worden.

Counter-/barstoel
Filigrane en transparante hoge 
stoel met rugleuning en voeten-
steun, optioneel met gestoffeerde 
zitting.

Draai- en bureaustoelen
Eenvoudige, transparante draai-
bare bezoekersstoelen en in 
hoogte instelbare bureaustoelen 
voor vergader- en adviesruimten, 
internetcafé’s, verkoopruimten en 
tijdelijk kantoorwerk.

Onderstel

Multifunctionele stoel
Multifunctionele stoel: Onderstel 
met glijvlakken van rond staafs-
taal met een doorsnede van 12 
mm, glanzend verchroomd, aan de 
voorzijde onder het frame van de 
zitting gemonteerd, aan de ach-
terzijde door het frame van de zit-
ting heen in het rugframe gescho-
ven. Naar wens met zwarte 
universele glijders van kunststof 
voor alle vloeren, optioneel met 
een extra viltlaag.  
Bij bestelling van rijverbinding 
model 238 worden automatisch 
universele glijders ingezet, optio-
neel met extra viltlaag voor kras-
gevoelige ondergronden (bijv. ste-
nen vloeren of parket). 
Rijverbinding model 231 kan niet 
bij de modellen 233/1 en 233/2 
worden gebruikt.

Counter- en barstoel
Zoals een multifunctionele stoel, 
echter niet stapelbaar, extra 
ondersteuning met glanzend ver-
chroomde stalen beugels (16 x 6 
mm) en naar achteren geplaatste 
voetsteun van rond staafstaal.

Bureau- en bezoekersstoelen
Vierarms (bezoekersstoel) of vijf-
arms kruisvoet (bureaustoel) van 
hogedruk aluminium, glanzend 
verchroomd. Bureaustoel met glij-
ders van zwart polyamide (voor 
zachte vloeren) of zwart poly-
urethaan (voor harde vloeren), 
naar keuze met extra viltlaag. 
Bureaustoel met gewichtsafhan-
kelijk geremde dubbele wieltjes 
van zwart polypropyleen (voor 
zachte vloeren) of met zacht loop-
vlak (voor harde vloeren), naar 
keuze elektriciteit geleidend. 
Vaste draaizuil met zitdieptevering 

(bezoekersstoel) of extra traploos 
in de hoogte instelbare draaizuil 
(bureaustoel), geleidebuis glan-
zend verchroomd.

Zitting en rug
Mod. 230/1, 230/2, 230/5, 230/6 
Het frame van de zitting en rug-
leuning zijn beide gemaakt van 
uiterst stevig, met glasvezel ver-
sterkt polyamide naar keuze in 
zwart, grijs of wit gekleurd, 
bespannen met een stevig en 
goed omsluitend polyesterweef-
sel naar keuze in dezelfde kleur 
als het zit- en rugframe. Bij een 
zwart gekleurd frame zijn naar 
keuze ook tweekleurige bespan-
ningen in de kleuren koper-zwart 
of zilver-zwart verkrijgbaar. Rug-
frame naar keuze zonder of met 
armleuningen in hetzelfde materi-
aal en dezelfde kleur. Optioneel 
met een zitschaal van polypropy-
leen en zitkussen van voorge-
vormd schuim.  
Stapelbare varianten (alleen 
modellen 230 /1 en 230/2) met 
afstandhouders van met glasvezel 
versterkt polyamide in dezelfde 
kleur als het frame van de zitting 
en rugleuning.  
Modellen 233/1, 233/2, 233/4, 
233/6 frame van de zitting en rug-
leuning zijn beide gemaakt van 
uiterst stevig, met glasvezel ver-
sterkt polyamide naar keuze in 
zwart of wit gekleurd, naar keuze 
met armleuningen in dezelfde 
kleur en van hetzelfde materiaal. 
Kunststof membraan van gekleurd 
polyamide net als het frame van 
de zitting en rugleuning. Optioneel 
met zitkussen van voorgevormd 
schuim.  
Stapelbare varianten (alleen 
modellen 233 /1 en 233/2) met 
afstandhouders van met glasvezel 
versterkt polyamide in dezelfde 
kleur als het frame van de zitting 

en rugleuning.  
Bureau- en bezoekersstoelen 
(modellen 232/1, 232/2, 231/1, 
231/2) optioneel met zitkussen 
van voorgevormd schuim, met 
doorgestikte bekleding, stoffe-
ringsdikte 10 mm.

Accessoires
Optie voor de multifunctionele 
stoel: een automatisch inklapbare 
rijverbinder 231 (alleen mod. 
230/1, 230/2) van mat verchroomd 
plaatstaal. Rijverbinding 238 
alleen samen met universele glij-
ders van zwart POM voor harde en 
zachte vloeren of met viltlaag voor 
krasgevoelige vloeren. Stoelen 
met armleuningen kunnen alleen 
om en om met stoelen zonder arm 
leuningen in een rij worden gekop-
peld. Transportwagen van stalen 
buis met zwarte poedercoating en 
vier kogelgelagerde wielen voor 
harde en zachte vloeren. Twee 
zwenkwielen zijn blokkeerbaar.

Normen
Conform bureaustoelnorm DIN EN 
16139-L1 zijn in verticale richting 13 
multifunctionele stoelen stapel-
baar.  
De Aline-stapelstoelen voldoen 
aan de bureaustoelnorm DIN EN 
16139L1 en aan de ANSI/BIFMA X 
5.1.

Programma 230 
Aline
Design: Andreas Störiko

8484

Verdere 
informatie 
Aline

Verdere 
informatie 
Aline-S

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/aline-swivel-chair/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/aline-s/?utm_source=PL
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233/1 € € € € €
Multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand 
stapelbaar,  
zitting- en rugframe met kunststof membraan
onderstel glanzend verchroomd 246

Meerprijzen/minprijzen
Rijverbindingen (alleen in combinatie met extra 
universele glijders mogelijk) 35
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 80 cm) 17
Zitkussen 117 129 145 168
Zitkussen, stapelbare uitvoering, tot 10 stoelen 134 149 162 182

Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Multifunctionele stoel
 78  54  58
 44

47
54 
58

60 
63 
66 
68 91

233/2 € € € € €
Met armleuningen  
multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand 
stapelbaar,  
zitting- en rugframe met kunststof membraan
onderstel glanzend verchroomd 287

Meerprijzen/minprijzen
Rijverbindingen (alleen in combinatie met extra 
universele glijders mogelijk) 35
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 80 cm) 17
Zitkussen 117 129 145 168
Zitkussen, stapelbare uitvoering, tot 10 stoelen 134 149 162 182

Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Multifunctionele stoel
 78  54  58
 44

85

Aline 
Aline-S stoelen

Alle stoelen zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder meerprijs).
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233/4 € € € € €
Voetsteun,  
zitting- en rugframe met kunststof membraan
Onderstel glanzend verchroomd 364

Meerprijzen/minprijzen
Zitkussen 117 129 145 168

Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Counter-/barstoel
 105  54  61
 69

47
54 
58

60 
63 
66 
68 91

233/6 € € € € €
Met armleuningen  
voetsteun,  
zitting- en rugframe met kunststof membraan
Onderstel glanzend verchroomd 405

Meerprijzen/minprijzen
Zitkussen 117 129 145 168

Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Counter-/barstoel
 105  54  61
 69

86

Aline 
Aline-S barstoelen

Alle stoelen zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder meerprijs).

Bekleding
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230/1 € € € € €
Multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand 
stapelbaar,  
zitting- en rugframe bespannen
onderstel glanzend verchroomd 370

Meerprijzen/minprijzen
Rijverbinding 45
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 80 cm) 17
Zitkussen 103 116 128 148
Zitkussen, stapelbare uitvoering, tot 10 stoelen 120 133 150 176

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of 
zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe) 24
Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Multifunctionele stoel
 78  54  58
 44
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230/2 € € € € €
Met armleuningen  
multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand 
stapelbaar,  
zitting- en rugframe bespannen
onderstel glanzend verchroomd 411

Meerprijzen/minprijzen
Rijverbinding 45
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 80 cm) 17
Zitkussen 103 116 128 148
Zitkussen, stapelbare uitvoering, tot 10 stoelen 120 133 150 176

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of 
zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe) 24
Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Multifunctionele stoel
 78  59  58
 44

87

Aline 
Multifunctionele stoelen

Zwarte universele glijders van kunststof voor alle soorten vloeren, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen (telkens zonder meerprijs). Naar 
wens met glijders van zwart polyamide voor wisselend gebruik op verschillende vloeren, optioneel met extra viltlaag (voor krasgevoelige vloeren als steen, parket). 
Stapelstoelen met armleuningen kunnen alleen om en om met stapelstoelen zonder armleuningen in een rij worden gekoppeld.
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230/5 € € € € €
Voetsteun,  
zitting- en rugframe bespannen
Onderstel glanzend verchroomd 490

Meerprijzen/minprijzen
Zitkussen 103 116 128 148

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of 
zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe) 24
Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Counter-/barstoel
 105  54  61
 69
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230/6 € € € € €
Met armleuningen  
voetsteun,  
zitting- en rugframe bespannen
Onderstel glanzend verchroomd 531

Meerprijzen/minprijzen
Zitkussen 103 116 128 148

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of 
zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe) 24
Universele glijders (voor zachte en harde vloeren) 8
Universele glijders met viltlaag 13

Counter-/barstoel
 105  59  61
 69

88

Aline 
Barstoelen

Zwarte universele glijders van kunststof voor alle soorten vloeren, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen (telkens zonder meerprijs). Naar 
wens met glijders van zwart polyamide voor wisselend gebruik op verschillende vloeren, optioneel met extra viltlaag (voor krasgevoelige vloeren als steen, parket). 
Stapelstoelen met armleuningen kunnen alleen om en om met stapelstoelen zonder armleuningen in een rij worden gekoppeld.

Bekleding



232/1 €
Zitting- en rugframe bespannen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel glanzend verchroomd 592

Meerprijzen/minprijzen
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 78/90 cm) 17
Elektrisch geleidende wieltjes 42

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe)

24

Zitkussen met doorstikte bekleding (alleen in combinatie met bekledingsmateriaal 47) 121

Bureaustoel
 76/88  65  64
 40/52

232/2 €
Met armleuningen  
zitting- en rugframe bespannen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel glanzend verchroomd 633

Meerprijzen/minprijzen
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 78/90 cm) 17
Elektrisch geleidende wieltjes 42

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe)

24

Zitkussen met doorstikte bekleding (alleen in combinatie met bekledingsmateriaal 47) 121

Bureaustoel
 76/88  65  64
 40/52

231/1 €
Zitting- en rugframe bespannen
onderstel glanzend verchroomd 566

Meerprijzen/minprijzen
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 82 cm) 17

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe)

24

Zitkussen met doorstikte bekleding (alleen in combinatie met bekledingsmateriaal 47) 121

Bezoekersstoel
 80  50  57
 45

231/2 €
Met armleuningen  
zitting- en rugframe bespannen
onderstel glanzend verchroomd 607

Meerprijzen/minprijzen
Verhoogde rugleuning (totale hoogte 82 cm, armleuningen ter hoogte van de tafelrand) 17

Polyesterweefsel in de kleur koper-zwart of zilver-zwart (alleen bij zwart gekleurde zitting- en 
rugframe)

24

Zitkussen met doorstikte bekleding (alleen in combinatie met bekledingsmateriaal 47) 121

Bezoekersstoel
 80  59  57
 45

89

Aline 
Bureaustoelen 
Bezoekersstoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Alle bezoekersstoelen zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte 
glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).



€

Rijverbinding 231
(voor modellen 230/1 en 230/2) 45

Transportwagen 232
voor 20 multifunctionele stoelen 595

58

Steekclip voor stoel- of rijnummering 234
(voor modellen 230/1 en 230/2) 9

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99

Nummerblad, zelfklevend 235
1 set (1 - 400 voor stoel- en 1 - 100 voor rijnummering) 20

238
Rijenverbinding voor onderstel met glijvlakken met glijders voor zachte vloeren, voor plaatsing met/
met, met/zonder en zonder/zonder armleuningen

35

Rijenverbinding voor onderstel met glijvlakken met glijders met viltlaag, voor plaatsing met/met, 
met/zonder en zonder/zonder armleuningen

39

Rijverbinding

90

Aline 
Accessoires





Functie
Filigraan inrichtingsprogramma 
met een algemene vormgeving 
voor variabele toepassing in ver-
gader-, advies- en cursusruimten, 
verkoop- en tentoonstellingsruim-
ten, wacht-, pauze- en bistroruim-
ten alsook bibliotheken, internet-
cafés of thuiskantoren.  
Vierkante en ronde tafels op een 
zuil op bijzet-, zit- en stahoogte 
(naar keuze stapelbaar) en recht-
hoekige tafels op een T-onderstel 
voor wacht- en pauzeruimten, 
cafetaria’s en bistro’s.

Tafels 235, 236, 237/00

Onderstel

Modellen 235/236
Vierarms kruisvoet van hogedruk 
aluminium, glanzend verchroomd, 
met glijders van zwart polyamide 
(voor zachte vloeren) of zwart po-
lyurethaan (voor harde vloeren), 
naar keuze met extra viltlaag. 
Tafel op kolom van 4 mm sterk 
stalen buis, diameter 40 mm, voor 
bijzet-, zit- en stahoogte 
(45/73/105 cm), passend bij het 
tafelblad met zwarte of witte poe-

dercoating, met ronde stalen ver-
bindingsflens, met zwarte poeder-
coating, bij de stapelbare 
uitvoering met extra glij- en slag-
bescherming, stapelring en inrijg-
geleiding, telkens van zwarte 
kunststof.

Model 237/00
Eéndelig pootstel van hogedruk 
aluminium, naar keuze glanzend 
verchroomd of zwart of wit poe-
dercoating. Glijders van zwart 
polyamide (voor zachte vloeren) of 
van zwarte poly urethaan (voor 
harde vloeren), naar keuze met 
extra viltlaag. Staande buis van 
aluminium, passend bij het tafel-
blad, zwart of wit poedercoating 
of optioneel glanzend ver-
chroomd. Draaglijsten uit stalen 
rechthoekig profiel met aansluit-
flens, afhankelijk van de pootuit-
voering zwart of wit poedercoa-
ting. Bij een pootuitvoering in 
glanzend verchroomd, zwart poe-
dercoating.

Draagmateriaal tafelblad 
modellen 235, 236, 237/00
Blad van gekleurd HPL (high pres-
sure laminate) in de kleuren zwart 
of wit. Bladdikte telkens 12 mm.
Model 235/236 met de afmetin-
gen: 60 x 60 cm (bij tafelhoogte 45 
en 105 cm) of 70 x 70 cm (bij tafel-
hoogte 73 cm) of rond, diameter 
75 cm (bij tafelhoogte 45 en 73 cm) 
of diameter 70 cm (bij tafelhoogte 
105 cm).Modellen 237 met de 
afmetingen: (tafelhoogte 73 cm) 
70 x 140 cm 75 x 150 cm 80 x 160 
cm 90 x 180 cm 90 x 200 cm

Tafels 237/2, 237/4, 237/5, 237/6

Tafels
Ronde tafels in 4 verschillende 
formaten (Ø 90 tot 140 cm) voor 
grotere besprekingen, vergaderin-
gen of voor privé gebruik als eet-
tafel.

Onderstel

Onderstel Model 237/2, 4, 5
Schotelvoet van staal (diameter 
510 mm) met afdekking van staal-
plaat met wit of zwart poedercoa-
ting of optioneel afdekking glan-

zend gepolijst.Kolom van ronde 
stalen buis (diameter 80 mm), wit 
of zwart poedercoating of optio-
neel glanzend verchroomd. Blad-
dragers van rechthoekige buis, 
zwart poedercoating.

Onderstel Model 237/6
Schotelvoet van staal (diameter 
950 mm) met afdekking van staal-
plaat met wit of zwart poedercoa-
ting of optioneel afdekking glan-
zend gepolijst.Kolom van ronde 
stalen buis (diameter 80 mm) wit 
of zwart poedercoating of optio-
neel glanzend verchroomd. Blad-
dragers van rechthoekige buis, 
zwart poedercoating.

Bladen Modellen 237/2, 4, 5, 6
MDF-blad (middeldichte vezel-
plaat) met een poedercoating in 
de kleur wit of zwart en met afge-
schuinde kantafwerking. Blad-
dikte telkens 25 mm.

Technische details

Tafels (235 / 1 – 236 / 3) Kruisvoet Kolom

51 Glanzend verchroomd Poedercoating zwart of wit

Tafels (237 / 00) Pootstel Staande buis Draaglijsten

49 Poedercoating wit Poedercoating wit Poedercoating wit 
51 Glanzend verchroomd Poedercoating zwart of glanzend 

verchroomd
Poedercoating zwart

53 Poedercoating zwart Poedercoating zwart Poedercoating zwart

Tafels (237 / 2, 4, 5, 6) Voetschotel met afdekking Kolom Bladdragers

48 Poedercoating wit Poedercoating wit Poedercoating zwart
51 Glanzend verchroomd Glanzend verchroomd Poedercoating zwart
53 Poedercoating zwart Poedercoating zwart Poedercoating zwart

Programma 230 
Aline
Design: Andreas Störiko

9292

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/aline-tables/?utm_source=PL
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Vierkant 235/2
Tafel 70 x 70, H 73  
kruisvoet glanzend verchroomd
kolom poedercoating 635 801

Meerprijzen/minprijzen
Kolom glanzend verchroomd 42 42

Vierkant 235/3
Statafel 60 x 60, H 105  
kruisvoet glanzend verchroomd
kolom poedercoating 576 673

Meerprijzen/minprijzen
Kolom glanzend verchroomd 62 62
In elkaar te schuiven uitvoering (tot 3 stuks vrijstaand) 128 128

Rond 236/2
Tafel rond Ø 75, H 73  
kruisvoet glanzend verchroomd
kolom poedercoating 638 804

Meerprijzen/minprijzen
Kolom glanzend verchroomd 42 42

Rond 236/3
Statafel rond Ø 70, H 105  
kruisvoet glanzend verchroomd
kolom poedercoating 653 819

Meerprijzen/minprijzen
Kolom glanzend verchroomd 62 62
In elkaar te schuiven uitvoering (tot 3 stuks vrijstaand) 128 128

93

BladgroepAline 
Tafels

Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met 
extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).



Rond 237/2
Tafel, Ø 90 cm, H 74 cm  
schotelvoet met poedercoating
kolom poedercoating 862

Meerprijzen/minprijzen
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend verchroomd 155

Rond 237/4
Tafel, Ø 110 cm, H 74 cm  
schotelvoet met poedercoating
kolom poedercoating 1092

Meerprijzen/minprijzen
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend verchroomd 155

Rond 237/5
Tafel, Ø 125 cm, H 74 cm  
schotelvoet met poedercoating
kolom poedercoating 1217

Meerprijzen/minprijzen
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend verchroomd 155

Rond 237/6
Tafel, Ø 140 cm, H 74 cm  
schotelvoet met poedercoating
kolom poedercoating 1734

Meerprijzen/minprijzen
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend verchroomd 411
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Aline 
Tafels

Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met 
extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bladgroep



– niet leverbaar

Rechthoek 237/00
Onderstel met poedercoating

€

Staande buizen en draaglijsten poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 63
Staande buizen glanzend verchroomd 87

Bladgroep Diepte
Breedte 70 75 80 90

7 Zwart gekleurd 140 917 – – –
150 – 920 – –
160 – – 925 –
180 – – – 1020
200 – – – 1025

7 Wit gekleurd 140 1129 – – –
150 – 1145 – –
160 – – 1160 –
180 – – – 1320
200 – – – 1339

Aline 
Tafels

Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met 
extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).
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Aline 
Tafels

Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren (bijv. parket) met 
extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bladgroep



Functie
Lichte, stapelbare multifunctio-
nele stoel van kunststof. Aula 
biedt qua vorm, elasticiteit en 
ergonomische uitvoering van de 
zitschaal ook bij langer zitten een 
uitstekend zitcomfort. Zes kleu-
ren (hiervan twee op aanvraag) en 
vier stofferingen zorgen voor vari-
abele mogelijkheden aan uitvoe-
ring en design voor grote evene-
mentlocaties, cantines, 
cursus- en vergadercentra of co-
workingspaces.

Onderstel/armleuningen
Modellen 238/10, 238/11, 238/12 
met onderstel van kunststof van 
doorgekleurd, glasvezelversterkt 
Ultramid in de kleuren wit, zwart, 
grijs, grijsbeige en op aanvraag 
(meerprijs) blauwgrijs en oranje-
rood, met universele glijders, opti-
oneel met vilten glijders, naar 
keuze met of zonder armleuningen 
van hetzelfde materiaal en in 
dezelfde kleur.Modellen 238/20, 
238/21, 238/22 met onderstel met 
glijvlakken van ronde stalen buis 
(Ø 12 mm) van verregaand dezelfde 
kleur als de schaal gecoat in de 
kleuren wit, zwart, grijs, grijsbeige 
en op aanvraag (meerprijs) blauw-
grijs en oranjerood, met univer-
sele glijders, optioneel met extra 
viltlaag, naar keuze met of zonder 
armleuningen van hetzelfde mate-
riaal en in dezelfde kleur. Armleu-
ningen kunnen niet achteraf 
gemonteerd worden.Modellen 
238/30, 238/31, 238/32 met vier-
poots onderstel van ronde stalen 
buis (Ø 18 mm) van verregaand 
dezelfde kleur als de schaal 
gecoat in de kleuren wit, zwart, 
grijs, grijsbeige en op aanvraag 
(meerprijs) blauwgrijs en oranje-

rood, met geïntegreerde rijenver-
binding en universele glijders, 
optioneel met extra viltlaag, naar 
keuze met of zonder armleuningen 
van hetzelfde materiaal en in 
dezelfde kleur. Armleuningen kun-
nen niet achteraf gemonteerd 
worden.

Zitting en rug
Eéndelige, ergonomisch gevormde 
zitschaal van doorgekleurd, glas-
vezelversterkt polypropyleen net 
als het onderstel en de armleunin-
gen in de kleuren wit, zwart, grijs, 
grijsbeige alsmede op aanvraag 
(meerprijs) blauwgrijs en oranje-
rood.Model 238/11 met gestof-
feerde zitting, model 238/12 met 
binnenkussen (=eendelig zitting-
rugstoffering) telkens met ver-
vangbare dubbele stoffering van 
gevormd gelaagd hout en uitwa-
semend polyurethaanschuim. 
Model 238/13, geheel gestoffeerd, 
schaal van gevormd gelaagd hout 
met eendelige zitting-rugstoffe-
ring van polyurethaanschuim, 
schaal geheel met stof bekleed.

Accessoires
Vaste rijverbinding van gebogen 
staal, zwart verzinkt en alleen 
voor het verbinden van stoelen 
zonder armleuningen (achteraf 
monteerbaar). Rijverbindingen in 
combinatie met een schrijflesse-
naar op aanvraag.  
Variabele, uittrekbare rijverbin-
ding van gebogen staal zwart ver-
zinkt met houder van glasvezel-
versterkt polyamide in de kleuren 
antraciet voor de variabele verbin-
ding van stoelen met armleunin-
gen en stoelen met en zonder 
armleuningen (achteraf monteer-
baar).  

Rijverbinding in combinatie met 
schrijflessenaar op aanvraag. 
Magnetische houder voor num-
mering van stoelen en rijen van 
kunststof in de kleur antraciet, 
naar keuze rechts en links aan het 
onderstel te bevestigen. Nummer-
plaatjes met witte cijfers op 
antractietkleurige stalen plaat.  
Schrijflessenaar opklapbaar, blad 
van HPL in de kleur zwart, verbin-
ding van kunststof in de kleur 
zwart (achteraf monteerbaar). 
Alleen in combinatie met armleu-
ningen, stapelbaarheid blijft 
gehandhaafd.

Maten, gewichten

238/10, 238/11, 238/12, 238/13
Stoel zonder armleuningen:  
zithoogte 45 cm, totale hoogte 
81 cm, breedte 55 cm, diepte 57 
cm  
Stoel met armleuningen:  
zithoogte 45 cm, totale hoogte 
81 cm, hoogte armleuningen 
67 cm, breedte 63 cm, diepte 
57 cm Asmaten: Koppelen zonder 
armleuningen: 550 mm  
Koppelen met en zonder armleu-
ningen: 600 mm  
Koppelen met armleuningen: 
640 mm  
Gewicht: 6 kg zonder armleunin-
gen, 6,75 kg met armleuningen  
Maximum stapelaantal:  
16 stuks vrijstaand, stapelhoogte 
211 cm  
10 stuks op transportwagen, sta-
pelhoogte 182 cm  
opbouwhoogte bij het stapelen: 
90 mm

238/20, 238/21, 238/22
Stoel zonder armleuningen:  
zithoogte 45 cm,  totale hoogte 
81 cm, breedte 54 cm, diepte 
56 cm  
Stoel met armleuningen:  
zithoogte 45 cm, totale hoogte 
81 cm,  armleuninghoogte 67 cm, 
breedte 54 cm, diepte 56 cm

Asmaat: 
koppelen met/zonder en zonder/
met armleuningen: 562 mm

Gewicht: 7,15 kg zonder armleunin-
gen, 7,46 kg met armleuning

238/30, 238/31, 238/32
Stoel zonder armleuningen:  
zithoogte 45 cm,  totale hoogte 
81 cm, breedte 52 cm, diepte 
56 cm  
Stoel met armleuningen:  
zithoogte 45 cm, totale hoogte 
81 cm,  armleuninghoogte 68 cm, 
breedte 56 cm, diepte 56 cm 
Asmaten:  
koppelen alle versies: 51 cm

Normen
Conform de bureaustoelnorm DIN 
EN 16139 zijn er in verticale hoeda-
nigheid 10 stoelen stapelbaar. Aan 
de ANSI/BIFMA X 5.1 norm is vol-
daan.

Aanwijzing
Bij het stapelen van de kunststof 
stoelen kunnen er glans- en druk-
punten optreden.

Technische details

Programma 238 
Aula
Design: Wolfgang C.R. Mezger

9696

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/aula/?utm_source=PL


238/10 €
kunststof schaal  
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand,  
tot 10 stuks op transportwagen,
onderstel kunststof 204

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen van polyamide 54
Rijverbinding, vast voor de plaatsing zonder/zonder armleuning 20
Rijverbinding, uittrekbaar voor de plaatsing met/met armleuning en met/zonder armleuning 37

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45
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Aula 
Multifunctionele stoel

Alle stoelen met kunststof onderstel zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder 
meerprijs).
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238/11 € € € € € €
kunststof schaal  
met gestoffeerde zitting  
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand,  
tot 10 stuks op transportwagen,
onderstel kunststof 280 307 319 334 357 363

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen van polyamide 54 54 54 54 54 54
Rijverbinding, vast voor de plaatsing zonder/
zonder armleuning 20 20 20 20 20 20
Rijverbinding, uittrekbaar voor de plaatsing met/
met armleuning en met/zonder armleuning 37 37 37 37 37 37

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45

37 47
54 
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238/12 € € € € € €
kunststof schaal  
met gestoffeerde zit en rug 
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand,  
tot 10 stuks op transportwagen,
onderstel kunststof 366 431 453 474 492 506

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen van polyamide 54 54 54 54 54 54
Rijverbinding, vast voor de plaatsing zonder/
zonder armleuning 20 20 20 20 20 20
Rijverbinding, uittrekbaar voor de plaatsing met/
met armleuning en met/zonder armleuning 37 37 37 37 37 37

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45

47 54
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238/13 € € € € €
geheel gestoffeerd  
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand,  
tot 10 stuks op transportwagen,
onderstel kunststof 581 603 624 642 656

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen van polyamide 54 54 54 54 54
Rijverbinding, vast voor de plaatsing zonder/
zonder armleuning 20 20 20 20 20
Rijverbinding, uittrekbaar voor de plaatsing met/
met armleuning en met/zonder armleuning 37 37 37 37 37

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45
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Aula 
Multifunctionele stoel

Alle stoelen met kunststof onderstel zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder 
meerprijs).

Bekleding



238/20 €
Kunststof schaal
Onderstel met glijvlakken poedercoating, niet stapelbaar, met universele glijders (optioneel met 
viltlaag)

226

Onderstel met glijvlakken glanzend verchroomd, stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen

226

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54
Universele glijders voor tapijt of harde vloer, optioneel met viltlaag (bij chroom onderstel) 13

Multifunctionele stoel
 81  54  56
 45

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

37 47
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238/21 € € € € € €
Kunststof schaal  
met gestoffeerde zitting
Onderstel met glijvlakken poedercoating, niet 
stapelbaar, met universele glijders (optioneel met 
viltlaag) 301 328 340 355 378 384
Onderstel met glijvlakken glanzend verchroomd, 
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen 301 328 340 355 378 384

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54 54 54 54 54 54
Universele glijders voor tapijt of harde vloer, 
optioneel met viltlaag (bij chroom onderstel) 13 13 13 13 13 13

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Multifunctionele stoel
 81  54  56
 45
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238/22 € € € € € €
Kunststof schaal  
met binnenstoffering
Onderstel met glijvlakken poedercoating, niet 
stapelbaar, met universele glijders (optioneel met 
viltlaag) 387 452 474 495 513 527
Onderstel met glijvlakken glanzend verchroomd, 
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen 387 452 474 495 513 527

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54 54 54 54 54 54
Universele glijders voor tapijt of harde vloer, 
optioneel met viltlaag (bij chroom onderstel) 13 13 13 13 13 13

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Multifunctionele stoel
 81  54  56
 45
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Aula 
Multifunctionele stoel

Stoelen met onderstel met glijvlakken kunnen optioneel (meerprijs) met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd worden, bestel bij gevoelige 
vloeren a.u.b. een extra viltlaag (zonder meerprijs).



238/30 €
Kunststof schaal  
met geïntegreerde rijenverbinding
Vierpoots onderstel poedercoating, niet stapelbaar 244
Vierpoots nderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen

244

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

37 47
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238/31 € € € € € €
Kunststof schaal  
met gestoffeerde zitting  
met geïntegreerde rijenverbinding
Vierpoots onderstel poedercoating, niet 
stapelbaar 319 346 358 373 396 402
Vierpoots nderstel glanzend verchroomd, 
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen 319 346 358 373 396 402

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54 54 54 54 54 54

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45
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238/32 € € € € € €
Kunststof schaal  
met binnenstoffering  
met geïntegreerde rijenverbinding
Vierpoots onderstel poedercoating, niet 
stapelbaar 405 470 492 513 531 545
Vierpoots nderstel glanzend verchroomd, 
stapelbaar tot 16 stuks vrijstaand, tot 10 stuks op 
transportwagen 405 470 492 513 531 545

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen 54 54 54 54 54 54

Verkrijgbaar vanaf 1. 5. 2020

Multifunctionele stoel
 81  55  57
 45
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Aula 
Multifunctionele stoel

Alle vierpoots stoelen zijn met universele glijders voor zachte en harde vloeren uitgevoerd, bestel bij gevoelige vloeren a.u.b. extra viltglijders (zonder meerprijs).



€

Transportwagen 186
voor 10 universele stoelen 308

Rijverbinding 190
rijenverbinding voor kunststof onderstel,  
uittrekbaar voor de plaatsing met/met armleuning en met/zonder armleuning  
rijenverbinding in combinatie met schrijflessenaar op aanvraag.

37

Rijverbinding 191
rijenverbinding voor kunststof onderstel,  
vast voor de plaatsing zonder/zonder armleuning  
rijenverbinding in combinatie met schrijflessenaar op aanvraag.

20

238
Rijenverbinding voor onderstel met glijvlakken met glijders voor zachte vloeren, voor plaatsing met/
met, met/zonder en zonder/zonder armleuningen

35

Rijenverbinding voor onderstel met glijvlakken met glijders met viltlaag, voor plaatsing met/met, 
met/zonder en zonder/zonder armleuningen

39

Rijverbinding

Houder voor stoel- en rijnummering 192
rechts en links opsteekbaar, magnetisch  
(bij bestelling onderstelvariant vermelden a.u.b.)

9

Stoelnummerbordje 193
met opbergplaat (set 1-50) 162

Rijnummerbordje 194
met opbergplaat (set 1-30) 98

Magneethandgreep voor nummerbordjes195
30

Schrijftablet 197
schrijftablet omhoogklapbaar voor kunststof onderstel, opsteekbaar, stapelbaar,  
rechter- of linkerkant (bij bestelling vermelden a.u.b.),  
alleen in combinatie met armleuningen mogelijk

107

Opbergmap voor borden 198
20

Elektronische rijnummering 199
prijs op 

aanvraag

101

Aula 
Accessoires



Technische details

Functie
Universeel te gebruiken, naar 
keuze stapelbare sledemodellen 
met rugleuningen in drie hoogtes 
en verschillende soorten stoffe-
ring voor de verschillende toepas-
singen. Elastisch verend dankzij 
de constructie van het op drie 
vlakken steun biedende onderstel 
met de vrij dragende zitting- en 
rugleuningvlakken.

Onderstel
Onderstel stalen ronde buis, Ø 22 
mm. Steunbeugel van 6 mm dik 
plat staal als bevestiging voor de 
vrij dragende zit- en rugschaal, 
glanzend verchroomd, mat ver-
chroomd of poedercoating. Met 
kantelbeveiliging als standaard 
uitvoering voor tapijt; met extra 
glijders voor harde vloeren, naar 
wens met extra viltlaag. De sta-
pelbare uitvoeringen zijn alleen 
glanzend verchroomd leverbaar. 
Alle modellen kunnen van een 
zwart kunststof schrijfblad 
(modellen 240/3, 241/3) worden 
voorzien. De mogelijkheid van rij-
verbinding en stapelbaarheid blijft 
daarbij behouden.

Zitting en rugleuning

Modellen 240/3 en 241/3
Zitting en rug van zwartgrijs of wit 
gekleurd, taai-elastisch polypro-
pyleen. Zitting met een bekleed 
en vervangbaar polyurethaan 
vormschuimdeel, optioneel is de 
stoffering van de rugleuning even-
eens een vormschuimdeel van 
bekleed polyurethaan.

Model 241/51 met club-stoffering
Zitting en rug van gevormd multi-
plex met vormschuimdeel van 
poly urethaan en leggers van scha-
penwolvlies, aan alle kanten met 
leer bekleed, stoffering met leer 
bekleed en aan de zijkanten 
geprinte bodem waarop de stoffe-
ring rust.

Model 244/55
Met een gestoffeerde zitting en 
rug van taai-elastisch polypropy-
leen, aan de achterzijde bekleed. 
De gestoffeerde zitting vervang-
baar met polyurethaan vorm-

schuimdeel extra dik gestoffeerd. 
Rug vervangbaar met bekleed 
polyester vormschuimdeel en 
extra dik gestoffeerd.

Model 245/55
Zitting van taai-elastisch polypro-
pyleen, aan de achterzijde 
bekleed. De gestoffeerde zitting 
vervangbaar met polyurethaan 
vormschuimdeel extra dik gestof-
feerd. Rug van gevormd multiplex. 
Zitting met bekleed polyurethaan 
vormschuimdeel en extra dik 
gestoffeerd.

Modellen 247/55 en 248/55 met 
kussenstoffering
Zitting en rug van gevormd multi-
plex. Zitting met bekleed poly-
urethaan vormschuimdeel, rug 
met bekleed polyurethaan 
schuimdeel, aan de voorzijde van 
de rug is aan de binnenkant van de 
bekleding een schuimvlies mee 
ingewerkt.

Armleuningen
Armleggers van zwart of wit 
gekleurd polypropyleen of van 
gelamineerd hout met een dekfi-
neer in beuken natuur of 84/83 
grijs of 84/89 donkergrijs gebeitst 
of een blank ahorn dekfineer. 
Armleuningen gestoffeerd met 
leer 74/99 zwart, bij een leren 
bekleding in dezelfde kleur als het 
leer zelf (model 240/51, 241/51 uit-
sluitend met leren bekleding).

Normen
De Sito sledemodellen voldoen 
aan de bureaustoelnormen 
DIN EN 16139-L1, DIN EN 1728 en 
ANSI/BIFMA X5.1.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Ondersteluitvoeringen

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
58 mat verchroomd
60 poedercoating zilver zijdemat

Programma 240 
Sito
Design: wiege

102102

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/sito-cantilever-chair/?utm_source=PL
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240/3 € € € €
met gestoffeerde zitting, ongestoffeerde rug,  
polypropyleen armleggers
onderstel poedercoating 501 514 533 656

Meerprijzen/minprijzen
Rugstoffering 77 77 96 155
Zit-/rugschaal en legger wit gekleurd 33 33 33 33
Stapelbare uitvoering (alleen in combinatie met 
onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 7 
stuks vrijstaand, tot 8 stuks op transportwagen) 47 47 47 47

Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91 91

Lage rug
 77  59  56
 43
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241/3 € € € €
met gestoffeerde zitting, ongestoffeerde rug,  
polypropyleen armleggers
onderstel poedercoating 576 589 608 731

Meerprijzen/minprijzen
Rugstoffering 77 77 96 185
Zit-/rugschaal en legger wit gekleurd 33 33 33 33
Stapelbare uitvoering (alleen in combinatie met 
onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 7 
stuks vrijstaand, tot 8 stuks op transportwagen) 47 47 47 47

Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91 91

Middelhoge rug
 87  59  57
 43

74 87

241/51 € €
met club-stoffering,  
geheel gestoffeerd,  
met schapenwolvlies afdeklaag en stoffeerrand 
aan de zijkant,  
gestoffeerde armleggers,  
met leer bekleed met gestikte naad
onderstel poedercoating 1568 1828

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91

Middelhoge rug
 87  59  56
 43

103

Sito 
Sledemodel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding
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92 74

244/55 € € €
met zitting- en rugstoffering,  
geheel gestoffeerd,  
polypropyleen-armleggers
onderstel poedercoating 879 928 1153

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91

Gelamineerde houten armleggers 95 95 95
Gestoffeerde armleggers 221 221 221

Middelhoge rug
 87  59  57
 43
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91 
92 74

245/55 € € €
met zitting- en rugstoffering,  
geheel gestoffeerd,  
polypropyleen-armleggers
onderstel poedercoating 935 988 1255

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91

Gelamineerde houten armleggers 95 95 95
Gestoffeerde armleggers 221 221 221

Hoge rug
 97  59  58
 43
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66 
68

91 
92 74

247/55 € € €
kussenstoffering, geheel gestoffeerd,  
polypropyleen-armleggers
onderstel poedercoating 925 990 1199

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91

Gelamineerde houten armleggers 95 95 95
Gestoffeerde armleggers 221 221 221

Middelhoge rug
 87  59  57
 43
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Sito 
Sledemodel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



60 
63 
66 
68

91 
92 74

248/55 € € €
kussenstoffering, geheel gestoffeerd,  
polypropyleen-armleggers
onderstel poedercoating 981 1049 1301

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 33 33 33
Onderstel mat verchroomd 91 91 91

Gelamineerde houten armleggers 95 95 95
Gestoffeerde armleggers 221 221 221

Hoge rug
 97  59  58
 43
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Sito 
Sledemodel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



€

Schrijftablet 240
(rechter- of linkerkant) 180

Rijverbinding 242
13

Transportwagen 243
voor 8 stapelbare sledemodellen 620

2
0

5

Cijfers 310
3
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Sito 
Accessoires





Functie
Licht ogende, klassiek elegante 
fauteuils en bijzettafels voor de 
inrichting van lounge, lobby, infor-
mele vergader- en woonruimten.

Fauteuils

Onderstel

Model 249/5
Verend, glanzend verchroomd 
onderstel van stalen buis, diame-
ter 25 mm, 3 mm dik, verbonden 
met glanzend verchroomde steu-
nen van plat staal, 25 mm breed, 6 
mm dik. Standaard met vier glij-
ders van zwart-grijs polyamide 
(voor zachte vloeren), naar keuze 
van zwart-grijs polyurethaan (voor 
harde vloeren), naar wens met 
extra viltlaag.

Model 249/7
Vierarms kruisvoet van hogedruk 
aluminium, hoogglans gepolijst 
met vaste kolom en zittingdragers 
van staal, glanzend verchroomd. 
Zwarte universele glijders van 
kunststof geschikt voor alle vloe-
ren.

Gestoffeerde zitting
Frame van stalen rechthoekige 
buiselementen, bespannen met 
golvende veren en volledig met 
polyurethaan schuim bedekt. 

Eéndelige, uitwisselbare bekle-
ding van hoogwaardige wol of leer, 
met rondom lopende stoffeer-
rand.

Armleuningen (alleen model 
249/5)
Armleggers van gevormd multi-
plex, geheel gestoffeerd analoog 
aan de bekleding van de zitting of 
met notenfineer, volledig gebeitst 
en open porig gelakt.

Hocker

Onderstel
Vierarms kruisvoet van hogedruk 
aluminium, hoogglans gepolijst 
met vaste kolom en zittingdragers 
van staal, glanzend verchroomd. 
Zwarte universele glijders uit 
kunststof geschikt voor alle vloe-
ren.

Zitting
Voorgevormde multiplexschaal 
met zitkussen, volledig bekleed.

Tafels

Onderstel
Glanzend verchroomd onderstel 
van stalen buis, diameter 25 mm, 
3 mm dik. Standaard met vier glij-
ders van zwart-grijs polyamide 

(voor zachte vloeren), naar keuze 
van zwart-grijs polyurethaan (voor 
harde vloeren), naar wens met 
extra viltlaag.

Bladen
Spaanplaat, afhankelijk van de 
bladafwerking met rechte kunst-
stof kantafwerking, in dezelfde 
kleur als het blad of met rechte 
houten kantafwerking, in dezelfde 
kleur als het blad.

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Dikte van het blad 20 mm  
HPL - kunststof conform de kleur- 
en oppervlaktestalen van Wilk-
hahn (wit, lichtgrijs of donkergrijs) 
met kunststof kantafwerking in 
dezelfde kleur als het blad.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 20 mm  
variant 1:  
beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen met een houten kantafwer-
king, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer.  
variant 2:  
esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met houten rand verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt. 
Oppervlakken met een transpa-
rante lak: met open poriën: eiken-, 
noten- en olmenfineer met geslo-
ten poriën: esdoorn- en beukenfi-
neer. Groeikenmerken zijn binnen 
de gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Normen
De Cura-fauteuils en -hockers vol-
doen aan de bureaustoelnorm DIN 
EN 16139-L1 resp. DIN EN 1728.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Technische details

Programma 249 
Cura
Design: wiege

108108

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/cura/?utm_source=PL


60 
63 
66 91 74 87

249/5 € € € €
Armleuningen met leggers van notenhout
Onderstel glanzend verchroomd 1058 1134 1277 1490

Meerprijzen/minprijzen
Armleuningen geheel gestoffeerd, in 
overeenstemming met de bekleding van de zitting 63 63 121 151

Sledefauteuil
 75  70  71
 35

60 
63 
66 91 74 87

249/7 € € € €

Onderstel hoogglans gepolijst 886 962 1105 1318

Fauteuils
 75  59  71
 35

60 
63 
66 91 74 87

249/8 € € € €
60 x 50, H 41
Onderstel hoogglans gepolijst 524 556 630 731

Hocker

109

Cura 
Fauteuils

Alle sledefauteuils en fauteuils zijn elk van vier glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs). Hocker met universele glijders uitgevoerd.

Bekleding
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€ € €

Vierkant 249/1
54 x 54, H 36
Onderstel glanzend verchroomd 524 791 821

Rechthoek 249/3
60 x 150, H 36
Onderstel glanzend verchroomd 660 962 1038
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Cura 
Bijzettafels

Alle tafels zijn elk met vier glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren (bijv. 
parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bladgroep





Functie
Bureaustoelen met rugleuning in 
kuipvorm en synchroon automaat: 
De zit- en rugneiging passen zich 
vanzelf aan iedere zithouding van 
de gebruiker aan. Bij het achter-
over leunen werkt de veerkracht 
progressief. De gebruiker kan de 
veerkracht traploos instellen. De 
voorste positie kan met de blok-
keertoets vergrendeld worden. 
Traploze zithoogte instelling door 
middel van een gasveer conform 
DIN 4550.

Onderstel

Bureaustoelen
Vijfarmse kruisvoet van hogedruk 
aluminium, poedercoating, gepo-
lijst of glanzend verschroomd.  
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 

van polyurethaan voor harde vloe-
ren. Wielen naar wens elektrisch 
geleidend.  
Zwenkplaten van hogedruk alumi-
nium, in dezelfde kleur gecoat als 
de kruisvoet, gepolijst of glanzend 
verchroomd. Mechaniekhuis 
van plaatstaal, zwarte poedercoa-
ting.

Counterstoel
Kruisvoet van het programma 170 
ON, met een in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembouten ter bevestiging 
en gewichtsafhankelijk geremde 
zwenkwielen.

Zitting
Zitschaal van taai-elastisch zwart 
polypropyleen. Stoffering: 
bekleed vormschuimdeel van po-
lyurethaan. Stoffering uitwissel-

baar. Stoffeerrand bij stofbekle-
ding van zwart polyamide, bij leren 
bekleding van geprint leer in 
dezelfde kleur.

Rugleuning

Bureaustoelen
Rugschaal van taai-elastisch 
zwart gekleurd polypropyleen met 
een uitwisselbare rugstoffering 
van bekleed voorgevormd schuim, 
naar wens met een geïntegreerde, 
verstelbare lendensteun.

Armleuningen

Bureaustoelen
Armleuningen van zwart, met 
glasvezel versterkt polyamide.
Bureaustoelen model 263/7 ook 
met in hoogte instelbare armleu-
ningen van hetzelfde materiaal.

De Modus-Basic-bureaustoelen 
voldoen aan de bureaustoelnor-
men DIN EN 1335, de ANSI / BIFMA 
X 5.1 en andere internationale 
bureaustoelnormen. Ze voldoen 
aan de eisen voor de klasse B van 
de bureaustoelnorm DIN EN 1335.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Technische details

Bureaustoelen en -fauteuils Kruisvoet en zwenkarmen

51 glanzend verchroomd
52 aluminium gepolijst
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Kleine onderdelen Wieltjes, glijders, onderdelen van het onderstel, bedieningstoetsen

41 zwart

Programma 26 
Modus Basic
Design: Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

112112

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/modus-basicsmall/?utm_source=PL
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60 
62 
63 
66 
69 91 74

263/7 € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar
onderstel aluminium poedercoating 981 1026 1094 1422

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

In hoogte verstelbare armleuningen 109 109 109 109
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61

Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42
Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Normaal hoge rug
 91/102  64  61
 42/53  48  44

54

60 
62 
63 
66 
69 91 74

263/1 € € € €
met gestoffeerde zitting en rug,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar 
met voetenring glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
onderstel aluminium poedercoating 1154 1199 1267 1595

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 123 123 123 123

In hoogte verstelbare armleuningen 109 109 109 109
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Counterstoel
 111/124  64  61
 62/75  48  44
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Modus Basic 
Bureaustoelen 
Counterstoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.
Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

Bekleding



Functie
Bureaustoelen met bespannen 
rugleuning en synchroon auto-
maat: De neiging van zitting en 
rugleuning passen zich vanzelf 
aan iedere zithouding van de 
gebruiker aan. Bij het achterover 
leunen werkt de veerkracht pro-
gressief. De gebruiker kan de 
veerkracht traploos instellen. De 
voorste positie kan met de blok-
keertoets vergrendeld worden. 
Traploze zithoogte instelling door 
middel van een gasveer conform 
DIN 4550. Vergader- en bezoe-
kersstoelen, draaibaar met syn-
chroon automaat, echter zonder 
fixering in de voorste positie en 
zonder traploze hoogte-instelling, 
alternatief als vierteens uitvoering 
of sledemodel, optioneel stapel-
baar.

Onderstel

Bureaustoelen en vergader-/ 
bezoekersstoelen
Vijfarmse kruisvoet van hogedruk 
aluminium, poedercoating, gepo-
lijst of glanzend verschroomd. 
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 

polyamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. wieltjes naar wens elektrisch 
geleidend. Zwarte polyamide glij-
ders als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren, met polyurethaan 
glijders voor harde vloeren. 
Zwenkplaten van hogedruk alumi-
nium, in dezelfde kleur poeder-
coating als de kruisvoet, gepolijst 
of glanzend verchroomd. Mecha-
niekhuis van plaatstaal, zwarte 
poedercoating.

Counterstoel
Kruisvoet van het programma 170 
ON, met een in hoogte verstelbare 
voetenring, glanzend verchroomd, 
met klembouten ter bevestiging 
en gewichtsafhankelijk geremde 
zwenkwielen.

Bezoekersstoel vierpoots
Poten van ovale aluminium buis, 
glanzend verchroomd, naturel 
geanodiseerd of poedercoating. 
Glijders van zwart polyamide als 

standaarduitvoering voor tapijt-
vloeren; van zwart polyurethaan 
voor harde vloeren, naar wens met 
extra viltlaag.

Sledemodel
Onderstel van ronde stalen buis, 
glanzend verchroomd, mat ver-
chroomd of poedercoating, met 
kantelbeveiliging als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren; met 
extra glijders voor harde vloeren, 
naar wens met extra viltlaag. De 
stapelbare uitvoering is principi-
eel alleen glanzend verchroomd 
leverbaar.

Zitting
Zitschaal van taai-elastisch zwart 
polypropyleen. Stoffering: 
bekleed vormschuimdeel van po-
lyurethaan. Stoffering uitwissel-
baar. Stoffeerrand bij stofbekle-
ding van zwart polyamide, bij leren 
bekleding van geprint leer in 
dezelfde kleur.

Rugleuningen

Bureaustoelen en vergader-/ 
bezoekersstoelen
Onderstel van glasvezel versterkt, 
zwart polyamide. Bespanning van 
het frame van zwart polyamide-
weefsel, gesloten of transparant, 
kan worden vervangen. Het geslo-
ten weefsel kan aan de voorzijde 
naar keuze extra worden bekleed 
of met schuim worden onder-
steund. Normale hoge en gemid-
deld hoge rugleuning met sikkel-
vormige handgreep, bij stoffen 
bekleding met zwart, geprint leer 
bekleed, bij leren bekleding in de 
kleur van het leer.  
Hoogte van de rugleuning met 
voorgevormde schoudersteun, 
bij stoffen bekleding met zwart, 
geprint leer bekleed, leren bekle-
ding in de kleur van het leer. Rug-
leuningen van de bureaustoelen 
273, 274 en 275 naar wens met 
geïntegreerde, instelbare lenden-
steun (niet mogelijk in de uitvoe-
ring met transparant weefsel).

Technische details

Bureaustoelen en -fauteuils Kruisvoet, zwenkplaten

51 glanzend verchroomd
52 aluminium gepolijst
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Bezoekersstoelen Onderstel ovale aluminium buis

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat
62 naturel geanodiseerd

Sledestoelen Onderstel stalen buis

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Onderdelen Wieltjes, glijders, onderdelen van het onderstel, bedieningstoetsen

41 zwart

Programma 27 
Modus Small
Design: Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

114114

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/modus-basicsmall/?utm_source=PL


Sledemodel
Stalen buizenframe in de kleur van 
het onderstel glanzend ver-
chroomd, mat verchroomd of poe-
dercoating. Bespanning van het 
frame van zwart polyamide-weef-
sel, gesloten of transparant, kan 
worden vervangen. Het gesloten 
weefsel kan aan de voorzijde naar 
keuze extra worden bekleed of 
met schuim worden ondersteund. 
Bij de sledemodellen 277/7 en 
279/7 is de sikkelvormige hand-
greep van zwart polypropyleen, in 
de uitvoering met transparant 
weefsel is de sikkelvormige hand-
greep bij stoffen bekleding of 
leren bekleding met zwart, geprint 
leer bekleed; bij beklede rug is de 
sikkelvormige handgreep bij stof-
fen bekleding met zwart geprint 
leer bekleed; bij een leren bekle-
ding in de kleur van het leer.

Armleuningen

Bureaustoelen en vergader-/ 
bezoekersstoelen
Armleuningen van zwart glasvezel 
versterkt polyamide, naar wens in 
hoogte verstelbaar.

Bezoekersstoel vierpoots
Armleuningen van zwart, met 
glasvezel versterkt polypropyleen.

Sledemodel
Armleuningen met leggers van 
zwart polypropyleen of gelaagd 
beukenhout, naturel.

Normen
De Modus-Small-bureaustoelen 
en bezoekers-/vergaderstoelen 
voldoen aan de bureaustoelnor-
men DIN EN 1335, de ANSI / BIFMA 
X 5.1 en andere internationale 
bureaustoelnormen.  
Ze voldoen aan de eisen voor de 
klasse B van de bureaustoelnorm 
DIN EN 1335.  
De Modus sledemodellen en vier-
poots bezoekersstoelen voldoen 
aan DIN EN 16139 - 16139-L1 en aan 
ANSI/BIFMA X 5.1.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

115115
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60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
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273/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 1168 1202 1251 1466

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 46 62 119 222
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

In hoogte verstelbare armleuningen 109 109 109 109
Transparant weefsel • • • •
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Normaal hoge rug
 91/102  64  64
 42/53  48  47
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62 
63 
66 
68 
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275/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 1216 1250 1299 1514

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 268
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

In hoogte verstelbare armleuningen 109 109 109 109
Transparant weefsel • • • •
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Middelhoge rug
 98/109  64  64
 42/53  48  47

• leverbaar 

116

Modus Small 
Bureaustoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar. Transparante rugleuningen niet in combinatie met rugstoffering en/of lenden-
steun leverbaar.

Bekleding
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274/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 1445 1479 1528 1743

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 268
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

In hoogte verstelbare armleuningen 109 109 109 109
Transparant weefsel • • • •
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Hoge rug
 106/117  64  64
 42/53  48  47
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273/1 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling,  
met voetenring glanzend verchroomd (traploos in 
hoogte verstelbaar)
onderstel aluminium poedercoating 1343 1377 1426 1641

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 46 62 119 222
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 248

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium hoogglans glanzend 
verchroomd 123 123 123 123

Transparant weefsel (zonder meerprijs) • • • •
In hoogte verstelbare lendensteun 61 61 61 61

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Counterstoel
 111/124  64  64
 62/75  48  47

• leverbaar 
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Modus Small 
Bureaustoelen 
Counterstoelen

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar. Transparante rugleuningen niet in combinatie met rugstoffering en/of lenden-
steun leverbaar.
Alle counterstoelen zijn met universele wieltjes uitgevoerd.

Bekleding
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271/7 € € € €
draaibaar,  
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 1078 1112 1161 1376

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 46 62 119 222
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

Transparant weefsel • • • •

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Normaal hoge rug
 95  64  64
 46  48  47
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272/7 € € € €
draaibaar,  
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
met armleuningen,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium poedercoating 1126 1160 1209 1424

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 268
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel aluminium gepolijst 45 45 45 45
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 123 123 123 123

Transparant weefsel • • • •

Zonder armleuningen –90 –90 –90 –90

Middelhoge rug
 102  64  64
 46  48  47

• leverbaar 
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Modus Small 
Vergader-/bezoekersstoelen

Alle bezoekers- en vergaderstoelen en sledemodellen zijn van glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij 
houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs). Transparante rugleuningen niet in combinatie met rugstoffering 
leverbaar.

Bekleding
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276/7 € € € €
rug bespannen met dicht weefsel
onderstel aluminium poedercoating 800 834 883 1098

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 46 62 119 222
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel natuur geëloxeerd 46 46 46 46
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 140 140 140 140

Bespanningmateriaal transparant weefsel 34 34 34 34

Normaal hoge rug
 88  57  59
 43  48  47
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277/7 € € € €
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polypropyleen
onderstel poedercoating 690 724 773 988

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 46 62 119 222
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel glanzend verchroomd 34 34 34 34
Onderstel mat verchroomd 95 95 95 95

Armleuningen met geprint leren legger (niet 
stapelbaar) 175 175 175 175
Armlegger afwerking beuken geolied 97 97 97 97
Bespanningmateriaal transparant weefsel 34 34 34 34
Stapelbare uitvoering 75 75 75 75

Normaal hoge rug
 85  57  59
 43  47
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Modus Small 
Vergader-/bezoekersstoelen 
Sledesmodel

Alle bezoekers- en vergaderstoelen en sledemodellen zijn van glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij 
houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs). Transparante rugleuningen niet in combinatie met rugstoffering 
leverbaar.

Bekleding
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279/7 € € € €
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polypropyleen
onderstel poedercoating 738 772 821 1036

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 268
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 78 95 119 249

Onderstel glanzend verchroomd 34 34 34 34
Onderstel mat verchroomd 95 95 95 95

Armleuningen met geprint leren legger (niet 
stapelbaar) 175 175 175 175
Armlegger afwerking beuken geolied 97 97 97 97
Bespanningmateriaal transparant weefsel 34 34 34 34
Stapelbare uitvoering 75 75 75 75

Middelhoge rug
 92  57  59
 43  47

€

Transportwagen 277
voor 6 stapelbare sledemodellen 569

120

Modus Small 
Sledesmodel 
Accessoires

Alle bezoekers- en vergaderstoelen en sledemodellen zijn van glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij 
houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs). Transparante rugleuningen niet in combinatie met rugstoffering 
leverbaar.

Bekleding





Functie
Bureaufauteuils met bespannen 
rugleuning en synchroon auto-
maat. De neiging van zitting en 
rugleuning passen zich vanzelf 
aan iedere zithouding van de 
gebruiker aan. Bij het achterover 
leunen werkt de veerkracht pro-
gressief. De gebruiker kan de 
veerkracht traploos instellen. De 
voorste positie kan met de blok-
keertoets vergrendeld worden. 
Traploze zithoogteverstelling door 
middel van een gasveer conform 
DIN 4550.  
Vergader- en bezoekersstoelen, 
draaibaar met synchroon auto-
maat en traploze hoogteverstel-
ling, naar keuze met star vierteens 
onderstel, alternatief als slede-
model.

Onderstel

BureaufauteuilBureaufauteuil
Vijfarmse kruisvoet van hogedruk 
aluminium, poedercoating, gepo-
lijst of glanzend verschroomd.  
Vergader- en bezoekersfauteuils 
met vierteens kruisvoet, hogedruk 
aluminium, poedercoating, gepo-
lijst of glanzend verchroomd.  
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. Rollen naar wens elektrisch 
geleidend. Zwarte polyamide glij-
ders als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren, met polyurethaan 
glijders voor harde vloeren. 
Zwenkplaten van hogedruk alumi-
nium, in dezelfde kleur poeder-

coating als de kruisvoet, gepolijst 
of glanzend verchroomd. Mecha-
niekhuis van plaatstaal, zwarte 
poedercoating.

Vergader- en bezoekersstoel
Model 281/5 met vierarms onder-
stel van hogedruk aluminium, aan 
de hand van de kruisvoet in 
dezelfde kleur poedercoating, 
gepolijst of glanzend verchroomd.

Sledestoel
Onderstel van ronde stalen buis, 
glanzend verchroomd, mat ver-
chroomd of poedercoating, met 
kantelbeveiliging als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren; met 
extra glijders voor harde vloeren, 
naar wens met extra viltlaag.

Zitting
Zitschaal van taai-elastisch zwart 
polypropyleen. Stoffering: 
bekleed vormschuimdeel van po-
lyurethaan. Stoffering uitwissel-
baar. Stoffeerrand bij stofbekle-
ding van zwart polyamide, bij leren 
bekleding van geprint leer in 
dezelfde kleur.

RugleuningenRugleuningen

Bureaufauteuil en 
bezoekersfauteuil
Onderstel van glasvezel versterkt, 
zwart polyamide. Bespanning van 
het frame van zwart polyamide-
weefsel, gesloten of transparant, 
bij gesloten uitvoering met onder-
bekleding. Het gesloten weefsel 
kan aan de voorzijde naar keuze 
extra worden bekleed of met 
schuim worden ondersteund.  
Normale hoge rugleuning met sik-

kelvormige handgreep, bij stoffen 
bekleding met zwart, geprint leer 
bekleed, bij leren bekleding in de 
kleur van het leer. Hoogte van de 
rugleuning met voorgevormde 
schoudersteun, bij stoffen bekle-
ding met zwart, geprint leer 
bekleed, leren bekleding in de 
kleur van het leer. Bureaustoelen 
naar wens met in hoogte instel-
bare lendensteun.

Sledemodellen
Stalen buizenframe in de kleur van 
het onderstel glanzend ver-
chroomd, mat verchroomd of poe-
dercoating.  
Bespanning van het frame van 
zwart polyamide-weefsel, geslo-
ten of transparant, kan worden 
vervangen. Het gesloten weefsel 
kan aan de voorzijde naar keuze 
extra worden bekleed of met 
schuim worden ondersteund.  
Sikkelvormige handgreep bij stof-
fen bekleding met zwart, geprint 
leer bekleed, bij leren bekleding in 
de kleur van het leer.

Armleuningen

Bureaufauteuil en 
bezoekersfauteuil
Armleuningen van zwart, met 
glasvezel versterkt, fijngestructu-
reerd polyamide. Naar wens met 
zwarte, geprinte leren leggers, bij 
leren bekleding in de kleur van het 
leer. Optioneel armleuningen met 
hogedruk aluminium, gepolijst of 
glanzend verchroomd, bij stoffen 
bekleding met zwarte leren leg-
gers, bij leren bekleding in de kleur 
van het leer.

Sledesmodel
Armleggers van gelaagd beuken-
hout, naturel, naar keuze van 
polypropyleen met zwarte, 
geprinte leren leggers, bij leren 
bekleding in de kleur van het leer.

Normen
De Modus-Medium-bureaufau-
teuils en vergader- / bezoekers-
fauteuils voldoen aan de 
bureaustoelnormen DIN EN 1335, 
de ANSI / BIFMA X 5.1 en andere 
internationale bureaustoelnor-
men.  
Ze voldoen aan de eisen voor de 
klasse C van de bureaustoelnorm 
DIN EN 1335.  
De Modus sledemodellen voldoen 
aan DIN EN 16139 - L1 en aan ANSI/
BIFMA X 5.1

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Technische details

Bureau- en vergaderfauteuil Kruisvoet, zwenkplaten

51 glanzend verchroomd
52 aluminium gepolijst
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Sledemodel Onderstel stalen buis

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Kleine onderdelen Wieltjes, glijders, onderdelen van het onderstel, bedieningstoetsen

41 zwart

Programma 28 
Modus Medium
Design: Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

122122

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/modus-medium/?utm_source=PL
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283/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polyamide,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 1325 1350 1388 1576

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 152 167 189 402
Achterkant rug bekleed (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 60 71 89 190

Onderstel Alu gepolijst 36 36 36 36
Onderstel glanzend verchroomd 97 97 97 97

Bespanningmateriaal transparant weefsel 25 25 25 25
Armleuningen met geprint leren legger 155 155 155 155
Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 206 206 206 206
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 273 273 273 273
rug met lendensteun 61 61 61 61
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Normaal hoge rug
 91/102  68  63
 42/53  51  45
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284/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polyamide,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
traploze hoogteverstelling
Onderstel aluminium poedercoating 1587 1612 1650 1838

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 177 188 204 523
Achterkant rug bekleed (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 60 71 89 190

Onderstel Alu gepolijst 36 36 36 36
Onderstel glanzend verchroomd 97 97 97 97

Bespanningmateriaal transparant weefsel 25 25 25 25
Armleuningen met geprint leren legger 155 155 155 155
Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 206 206 206 206
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 273 273 273 273
rug met lendensteun 61 61 61 61
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42 42 42

Hoge rug
 112/123  68  63
 42/53  51  45

123

Modus Medium 
Bureaufauteuil

Alle bureaufauteuils zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding
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281/5 € € € €
draaibaar met vast onderstel,  
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polyamide
onderstel aluminium poedercoating 911 936 974 1162

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 152 167 189 402
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 60 71 89 190

Onderstel Alu gepolijst 36 36 36 36
Onderstel glanzend verchroomd 167 167 167 167

Bespanningmateriaal transparant weefsel 25 25 25 25
Armleuningen met geprint leren legger 155 155 155 155
Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 206 206 206 206
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 273 273 273 273

Normaal hoge rug
 94  61  59
 45  51  45
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281/6 € € € €
draaibaar met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel,  
armleuningen polyamide,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 1257 1282 1320 1508

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 152 167 189 402
Achterkant rug bekleed (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 60 71 89 190

Onderstel Alu gepolijst 36 36 36 36
Onderstel glanzend verchroomd 97 97 97 97

Bespanningmateriaal transparant weefsel 25 25 25 25
Armleuningen met geprint leren legger 155 155 155 155
Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 206 206 206 206
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 273 273 273 273

Normaal hoge rug
 94/105  61  59
 45/56  51  45
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Modus Medium 
Vergader- / bezoekersstoel

Alle bezoekers- en vergaderfauteuils zijn van glijders voor een zachte vloer (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren 
(bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding
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287/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug bespannen met dicht weefsel, 
armleuningen gelaagd beukenhout
onderstel poedercoating 729 754 792 980

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug gestoffeerd (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 152 167 189 402
Beklede rug achterkant (niet in stof 68 
verkrijgbaar) 60 71 77 190

Onderstel glanzend verchroomd 25 25 25 25
Onderstel mat verchroomd 71 71 71 71

Armleuningen met geprint leren leggers 86 86 86 86
Bespanningmateriaal transparant weefsel 25 25 25 25

Normaal hoge rug
 91  65  56
 43

125

Modus Medium 
Sledestoel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



Technische details

Functie
Bureaustoelen met bespannen, 
luxe gestoffeerde rugleuning en 
synchroon automaat. De zit- en 
rugneiging passen zich vanzelf 
aan iedere zithouding van de 
gebruiker aan. Bij het achterover 
leunen werkt de veerkracht pro-
gressief. De gebruiker kan de 
veerkracht traploos instellen. De 
voorste positie kan met de blok-
keertoets vergrendeld worden. 
Traploze zithoogte instelling door 
middel van een gasveer conform 
DIN 4550.  
Vergader- en bezoekersstoelen, 
draaibaar met synchroon auto-
maat en traploze hoogteverstel-
ling, naar keuze met star vierteens 
onderstel, alternatief als slede-
model.

Onderstel

Bureaufauteuil
Vijfarmse kruisvoet van hogedruk 
aluminium, gepolijst of glanzend 
verschroomd.  
Vergader- en bezoekersfauteuils 
met vierteens kruisvoet, hogedruk 
aluminium, gepolijst of glanzend 
verchroomd.  
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polamide conform DIN EN 12529 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. wieltjes naar wens elektrisch 
geleidend. Zwarte polyamide glij-

ders als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren, met polyurethaan 
glijders voor harde vloeren. 
Zwenkplaten van hogedruk alumi-
nium, aan de hand van de kruis-
voet gepolijst of glanzend ver-
chroomd. Mechaniekhuis 
van plaatstaal, zwarte poedercoa-
ting.  
Vergader-/bezoekersstoel model 
281/91 met vierarms onderstel van 
hogedruk aluminium, an de hand 
van de kruisvoet gepolijst of glan-
zend verchroomd.

Sledemodel
Onderstel van ronde stalen buis, 
glanzend of mat verchroomd met 
kantelbeveiliging als standaard-
uitvoering voor tapijtvloeren; met 
extra glijders voor harde vloeren, 
naar wens met extra viltlaag.

Zitting
Zitschaal van taai-elastisch zwart 
polypropyleen. Stoffering: 
bekleed vormschuimdeel van po-
lyurethaan. Stoffering uitwissel-
baar. Stoffeerrand van geprint 
leer in dezelfde kleur.

Rugleuningen

Bureaufauteuil en 
bezoekersfauteuil
Onderstel van glasvezel versterkt, 
zwart polyamide.  
Vervangbare onderstelbespan-
ning van zwart polyamideweefsel, 
zitting en rugleuning met een met 

leer bekleed plat kussen.  
Naar wens met bekleed spange-
deelte aan de achterkant.  
Normaal hoge rugleuning met 
rechte afsluiting.  
Hoge rugleuning met naar voren 
gekantelde schoudersteun, met 
een met leer bekleed plat kussen.

Sledestoelen
Stalen buizenframe in de kleur van 
het onderstel glanzend ver-
chroomd of mat verchroomd.  
Vervangbare onderstelbespan-
ning van zwart polyamideweefsel, 
zitting en rugleuning met een met 
leer bekleed plat kussen. Naar 
wens met bekleed spangedeelte 
aan de achterkant. Rugleuning 
met rechte afsluiting.

Armleuningen

Bureaufauteuil
Armleuningen van glasvezel ver-
sterkt, fijn gestructureerd poly-
amide, met extra, geprinte leren 
armlegger in de kleur van het leer. 
Optioneel armleuningen van hoge-
druk aluminium, aliminium gepo-
lijst of glanzend verchroomd met 
leren legger en gestikte naad in de 
kleur van het leer.

Vergader-/bezoekersstoel
Armleuningen van hogedruk alu-
minium, aliminium gepolijst of 
glanzend verchroomd met leren 
legger en gestikte naad in de kleur 
van het leer.

Sledestoelen
Armleggers met leer bekleed in de 
kleur van het leer.

Normen
De Modus-Executive-bureaufau-
teuils voldoen aan de 
bureaustoelnormen DIN EN 1335, 
de ANSI / BIFMA X 5.1 en andere 
internationale bureaustoelnor-
men. Ze voldoen aan de eisen voor 
de klasse C van de bureaustoel-
norm DIN EN 1335.De Modus-Exe-
cutive-sledemodellen voldoen aan 
DIN EN 16139 - L1 en aan ANSI/
BIFMA X 5.1.

Aanwijzing:
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden leer op aan-
vraag.

Bureau- en vergaderfauteuil Kruisvoet, kantelframe

51 glanzend verchroomd
52 aluminium gepolijst

Sledemodel Onderstel stalen buis

51 glanzend verchroomd
58 mat verchroomd

Kleine onderdelen Wielen, glijders, onderdelen van het onderstel, bedieningsknoppen

41 zwart

Programma 28 
Modus Executive
Design: Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

126126

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/office-swivel-chairs/modus-executive/?utm_source=PL


74 87

283/81 € €
zitting en rug met een met leer bekleed plat 
kussen,  
armleuningen polyamide met geprinte legger,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium gepolijst 2876 3048

Meerprijzen/minprijzen
achterkant rug bekleed 237 303

Onderstel glanzend verchroomd 76 76

Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 63 63
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 158 158
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42

Normaal hoge rug
 91/102  68  65
 42/53  51  45

74 87

284/81 € €
zitting en rug met een met leer bekleed plat 
kussen,  
armleuningen polyamide met geprinte legger,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling
onderstel aluminium gepolijst 3582 3799

Meerprijzen/minprijzen
achterkant rug bekleed 237 303

Onderstel glanzend verchroomd 76 76

Armleuningen aluminium gepolijst met leren 
opleggers (samen met onderstel aluminium 
gepolijst) 63 63
Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 158 158
Elektrisch geleidende wieltjes 42 42

Hoge rug
 112/123  68  65
 42/53  51  45
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Modus Executive 
Bureaufauteuil

Alle bureaufauteuils zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidbare rollen tegen meerprijs verkrijgbaar.

Bekleding



74 87

281/91 € €
draaibaar met vaste zittingdrager,  
zitting en rug met een met leer bekleed plat 
kussen  
armleuningen aluminium gepolijst met leren 
legger,
Onderstel aluminium gepolijst 2499 2672

Meerprijzen/minprijzen
Achterkant rug bekleed 237 303

Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 258 258

Normaal hoge rug
 95  61  59
 45  51  45

74 87

281/93 € €
draaibaar,  
zitting en rug met een met leer bekleed plat 
kussen,  
synchroon automaat, veerkrachtregeling,  
traploze hoogte-instelling  
armleuningen aluminium gepolijst met leren 
legger,
Onderstel aluminium gepolijst 2936 3109

Meerprijzen/minprijzen
Achterkant rug bekleed 237 303

Armleuningen aluminium glanzend verchroomd 
met leren opleggers (samen met aluminium 
onderstel glanzend verchroomd) 172 172

Normaal hoge rug
 95/106  61  59
 45/56  51  45
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Modus Executive 
Vergader- / bezoekersstoel

Alle bezoekers- en vergaderfauteuils zijn van glijders voor een zachte vloer (bijv. tapijt) voorzien. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten vloeren 
(bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



74 87

287/81 € €
zitting en rug met een met leer bekleed plat 
kussen,  
armleuningen met leer bekleed
onderstel glanzend verchroomd 2274 2446

Meerprijzen/minprijzen
Voorkant rug bekleed 237 303

Onderstel mat verchroomd 89 89

Normaal hoge rug
 91  65  61
 43
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Modus Executive 
Sledestoel

Alle sledemodellen zijn standaard met kantelbeveiliging voor zachte vloeren (bijv. tapijt) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. steen) met zachte glijders, bij houten 
vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



Functie
Vergaderfauteuil die innovatief 
zitcomfort combineert met een 
duidelijke vormtaal en een hoog-
waardige uitstraling. De esthetica 
van de fauteuil wordt ontleend 
aan de rechtlijnige geometrie van 
de zitschaal en het markante lij-
nenspel van het aluminium onder-
stel dat vanuit de kolom overgaat 
in een V-vormige drager, die uit-
mondt in de armleuningen. De 
slanke zitschaal is aan de voor-
kant draaibaar en in het achterste 
gedeelte door middel van twee 
drukveren verbonden met de 
V-drager. Deze constructie zorgt 
zonder extra mechanische com-
ponenten voor een dynamisch 
veercomfort. De veerdruk kan 
eenvoudig worden aangepast aan 
individuele wensen en aan het 
lichaamsgewicht. Traploze zit-
hoogte instelling door middel van 
een gasveer conform 
DIN EN 1335-1.Toepassingen: 

 klassieke vergaderruimtes, direc-
tiebureaus, hoogwaardige restau-
rants of representatieve 
eetruimtes.

Onderstel
Vijfarmige kruisvoet van hogedruk 
aluminium in de uitvoeringen glan-
zend gepolijst, poedercoating 
zwart mat of zilver zijdemat. 
Ronde universele glijders van 
zwart polyamide voor alle vloeren. 
Bestel bij houten vloeren (bijvoor-
beeld  parket) a.u.b. een extra vilt-
laag. Optioneel met wieltjes. 
Gewichtsafhankelijk geremde 
dubbele zwenkwielen van zwart 
polamide conform DIN EN 12529, 
als standaarduitvoering voor 
tapijtvloeren; met grijze deklaag 
van polyurethaan voor harde vloe-
ren. Door deze wieltjes verandert 
de zithoogte resp. het te verstel-
len bereik naar 45 – 51 cm. Gas-
drukveer afgedekt door 
beschermbuis glanzend ver-
chroomd, poedercoating zwart 

mat of zilver zijdemat. In de uit-
voering kruisvoet aluminium hoog-
glans gepolijst is de beschermbuis 
glanzend verchroomd. V-vormige 
drager van hogedruk aluminium 
net als de kruisvoet hoogglans 
gepolijst, poedercoating zwart 
mat of zilver zijdemat. Gasveer-
hendel voor het instellen van de 
zithoogte poedercoating zwart 
mat of zilver zijdemat. In de uit-
voering kruisvoet aluminium hoog-
glans gepolijst is de hendel voor 
de gasveer glanzend verchroomd.

Zitting en rugleuning
Eéndelige zitting en rugschaal van 
gevormd multiplex, achterkant rug 
bekleed. Dubbele stoffering met 
gewatteerd schuim. Manage-
mentstoffering tevens met 
rondom lopende stoffeerrand en 
stiknaad als bij kussens.

Armleuningen
Armleuningen van hogedruk alu-
minium, in uitvoering overeenko-
mend met het onderstel, optio-
neel met extra armleggers van 
kunststof. Managementvariante 
optioneel met leer beklede arm-
leggers uitsluitend verkrijgbaar in 
dezelfde kleur in combinatie met 
de leren bekleding 74 of 87.

Normen
De Sola-vergaderfauteuils vol-
doen aan DIN EN 16139-L1, 
ANSI BIFMA X 5.1.

Aanwijzing
De armleuningen van hogedruk 
aluminium zijn gevoelig voor kras-
sen.

Technische details

Ondersteluitvoeringen Kruisvoet, drager in V-vorm, armleuningen Beschermbuis, hendel voor gasveer

60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat
72 aluminium hoogglans gepolijst glanzend verchroomd
80 poedercoating zwart mat poedercoating zwart mat

Programma 290 
Sola
Design: Justus Kolberg Licensor for products and sales: Davis Furniture, NC, US

130130

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/sola/?utm_source=PL


60 
62 
63 
66 
68 
69

91 
92 74

291/7 € € €
eendelige zit- en rugschaal geheel gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 1449 1529 1769

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger van kunststof 49 49 49

Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 47 47 47
Wieltjes (zithoogte 45 - 51 cm) 42 42 42

Middelhoge rug
 101/110  67  68
 44/53  48  44

60 
62 
68 
69 91 74 87

291/71 € € € €
zitting en rug met management-stoffering,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 1556 1636 1911 2299

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger van kunststof 49 49 49 49
Armlegger met leer bekleed 127 127

Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 47 47 47 47
Wieltjes (zithoogte 45–51 cm) 42 42 42 42

Middelhoge rug
 101/110  67  68
 44/53  48  44
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Sola 
Vergaderfauteuil

Bekleding



Technische details

Functie
Modern uitgevoerd vergader-, 
lounge- en cheffauteuilpro-
gramma met geïntegreerd syn-
chroon mechanisme die zich auto-
matisch instelt op het gewicht van 
de gebruiker.

Onderstel
Vijfteens kruisvoet van drukgego-
ten aluminium in de kleuren glan-
zend verchroomd, mat gepolijst, 
zwart of wit structuurmat poeder-
coating. Ronde universele glijders 
van kunststof voor alle vloervari-
anten, qua kleur op het onderstel 
afgestemd: glanzend ver-
schroomd bij een ondersteluit-
voering ganzend verchroomd, mat 
gepolijst of wit structuurmat poe-
dercoating, in de kleur zwart bij 
ondersteluitvoering zwart struc-

tuurmat poedercoating. Bestel bij 
harde vloeren (bijvoorbeeld par-
ket) a.u.b. een extra viltlaag. Uit-
voering op glijders optioneel met 
automatische terugzetfunctie en 
zonder hoogte-instelling (zit-
hoogte 45 cm) verkrijgbaar. Optio-
neel met wieltjes. Gewichtsafhan-
kelijk geremde dubbele 
zwenkwielen van zwart polamide 
conform DIN EN 12529, als stan-
daarduitvoering voor tapijtvloe-
ren; met grijze deklaag van poly-
urethaan voor harde vloeren. 
Gasdrukveer afgedekt door 
beschermbuis in dezelfde kleur 
als de ondersteluitvoering glan-
zend verchroomd, mat gepolijst, 
poedercoating zwart of wit. Met 
traploze instelling van de zit-
hoogte door gasdrukveer.

Zitting
Zitschaal van glasvezelversterkt 
polypropyleen met stof of leer 
bespannen, met een extra laag 
polyproyleen, zitkussen van poly-
urethaan extra dik gestoffeerd, 
bekleding in hetzelfde materiaal 
met stoffeerand aan de zijkant. 
Stoffering en bekleding uitwissel-
baar. Tussen zitschaal en extra 
stoffering geïntegreerd synchroon 
mechanisme met automatische 
gewichtsinstelling.

Rug
Rugschaal van multiplex, com-
pleet rondom bekleed met polyu-
rethaanschuim (FCK vrij) met 
extra stoffeerwatten. Rugdrager 
voor de verbinding met het syn-
chrone mechanisme van gebogen 
vlak staal.

Armleuningen
Armleuningen van drukgegoten 
aluminium aan de hand van de 
ondersteluitvoering glanzend ver-
chroomd, mat gepolijst of zwart of 
wit structuurmat poedercoating, 
optioneel met geïntegreerde, met 
leer beklede armlegger. Bij stoffen 
bekleding, armleggers bekleed 
met leer 74/99 zwart, bij leren 
bekleding aan de hand van de 
leerkleur. In de armleuningen 
geïntegreerde bedieningselemen-
ten voor de hoogte-instelling en 
blokkering van het stoelmecha-
nisme.

Normen
GS-teken in voorbereiding. 
De Pep vergaderfauteuil voldoen 
aan de bureaustoelnorm DIN EN 
16139L1

Programma 295 
Intra
Design: Phoenix Design

132132

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/intra/?utm_source=PL


60 
63 
66 
69

91 
92 74 87

295/6 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug rondom gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogte-instelling.  
synchroon mechanisme met automatische 
gewichtsinstelling
onderstel aluminium poedercoating 1559 1684 1984 2394

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 147 147 147 147
Onderstel aluminium mat gepolijst 69 69 69 69
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 404 404 404 404
Automatisch retourmechanisme (dan niet in 
hoogte verstelbaar) 111 111 111 111
Wieltjes 58 58 58 58

Normaal hoge rug
 86/96  65  68
 41/51

60 
63 
66 
69

91 
92 74 87

295/7 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug rondom gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogte-instelling  
synchroon mechanisme met automatische 
gewichtsinstelling.
onderstel aluminium poedercoating 1768 1910 2087 2604

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 147 147 147 147
Onderstel aluminium mat gepolijst 69 69 69 69
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 404 404 404 404
Automatisch retourmechanisme (dan niet in 
hoogte verstelbaar) 111 111 111 111
Wieltjes 58 58 58 58

Middelhoge rug
 103/113  65  68
 41/51

60 
63 
66 
69

91 
92 74 87

295/8 € € € €
met gestoffeerde zitting,  
rug rondom gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogte-instelling  
synchroon mechanisme met automatische 
gewichtsinstelling.
onderstel aluminium poedercoating 2074 2240 2494 2897

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 147 147 147 147
Onderstel aluminium mat gepolijst 69 69 69 69
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 404 404 404 404
Automatisch retourmechanisme (dan niet in 
hoogte verstelbaar) 111 111 111 111
Wieltjes 58 58 58 58

Hoge rug
 120/130  65  68
 41/51
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Intra 
Vergaderfauteuil

Bekleding



Functie
Een in het oog springende verga-
derfauteuil, beschikbaar in twee 
rughoogtes, voor hoogwaardige 
omgevingen. Armleuningen als 
elegante verbinding tussen zitting 
en rugleuning. Een hoog, verend 
en tevens zijdelings elastisch zit-
comfort wordt verkregen door een 
driepunts-ondersteuning met 
achterwaartse bladveer, mede 
gedragen door een complexe stof-
feringstechniek. Toepassingen: 
klassieke vergaderruimtes, direc-
tiebureaus, hoogwaardige restau-
rants of representatieve eetruim-
tes.

Onderstel
Modellen 301/5 en 302/5: 
Vierteense kruisvoet van hoge-
druk aluminium, in de kleuren 
zwart of signaalwit poedercoa-
ting, mat gepolijst of glanzend 
verchroomd. Zwarte universele 
glijders van kunststof voor iedere 
soort vloer. Optioneel met grotere 
glijders verkrijgbaar voor gevoe-
lige vloeren, passend bij de kruis-
voet in de kleuren zwart of sig-
naalwit poedercoating, mat 
verchroomd (bij een mat gepo-
lijste kruisvoet) of glanzend ver-
chroomd (bij een glanzend ver-
chroomde kruisvoet). Glijders van 
zwart polyamide voor tapijt. Voor 
harde vloeren, (bijv. steen), glij-
ders met zachte TPU bestellen. 

Voor houten vloeren, (bijv. parket), 
extra viltglijders bestellen a.u.b. 
Door dit type van glijders veran-
dert de zithoogte naar 44 cm.  
Optioneel met wielen voor een 
4-teens kruisvoet verkrijgbaar, 
conform DIN EN 1335 en ANSI 
BIFMA X 5.1 voor vergaderfau-
teuils. Gewichtsafhankelijk 
geremde dubbele zwenkwielen 
van zwart polyamide conform DIN 
EN 12529, met zwart loopvlak van 
poly urethaan, universeel voor 
harde en zachte vloeren toepas-
baar: zwart kunststof huis van de 
wieltjes met een verchroomde 
ring (kruisvoet met poedercoa-
ting), mat verchroomde ring 
(kruisvoet mat gepolijst) en ver-
chroomde ring (glanzend ver-
chroomde kruisvoet). Door de wie-
len verandert de zithoogte naar 
45 cm.  
Modellen 301/5 en 302/5: Draai-
bare kolom met Y-zittingdrager 
van hogedruk aluminium, uitvoe-
ring identiek aan de kruisvoet, 
zwart of signaalwit poedercoa-
ting, mat gepolijst of glanzend 
verchroomd. Duurzaam elastische 
verbindingselementen van rubber/
metaal. Bladveer van hoogwaardig 
staal in de kleur zwart.  
Modellen 301/8 en 302/8: Draai-
bare kolom met zittingdrager en 
geïntegreerde actieve mechaniek 
van hogedruk aluminium hoog-
glans of mat gepolijst.  

Modellen 301/6, 302/6, 301/7, 
302/7:  
Vijfteens kruisvoet van hogedruk 
aluminium in de kleuren zwart of 
signaalwit poedercoating, mat 
gepolijst of glanzend verchroomd, 
met wielen voor vijfteens kruis-
voet conform DIN EN 1335 en ANSI 
BIFMA X 5.1 voor vergaderfau-
teuils. Gewichtsafhankelijk 
geremde zwenkwielen van zwart 
polyamide volgens DIN EN 12529, 
met zwart loopvlak uit poly-
urethaan, universeel voor harde of 
zachte vloeren toepasbaar: zwart 
kunststof huis van de wielen naar 
keuze met verchroomde ring 
(kruisvoet poedercoating), mat 
verchroomde ring (kruisvoet mat 
gepolijst) of verchroomde ring 
(kruisvoet verchroomd). Alle 
modellen met Y-zittingdrager van 
hogedruk aluminium, uitvoering 
identiek aan de kruisvoet zwart of 
signaalwit poedercoating, mat 
gepolijst of glanzend verchroomd. 
Duurzaam elastische verbindings-
elementen van rubber/metaal. 
Bladveer van hoogwaardig staal in 
de kleur zwart.  
Modellen 301/6 en 302/6 met 
draaibare kolom.  
Modellen 301/7 en 302/7 en 
modellen 301/8 en 302/8 met 
traploze zithoogteverstelling door 
een gasveerkolom.

Zitting en rugleuning
Zit- en rugframe van metaal, 
bespannen met golfveren, voor-
zien van een extra wattenlaag en 
geheel bekleed met polyurethaan 
schuim.

Armleuningen
Armleuningen van hogedruk alu-
minium als verbinding tussen zit-
ting en rugleuning, uitvoering 
gelijk aan het onderstel: poeder-
coating zwart of signaal wit, mat 
gepolijst of glanzend verchroomd. 
Optioneel met ingewerkte, met 
leer beklede armlegger, uitslui-
tend in dezelfde kleur in combina-
tie met leren bekleding 74 of 87.

Normen
De Graph fauteuils voldoen aan 
DIN EN 16139, DIN EN 1728 en 
ANSI/BIFMA X 5.1

Aanwijzing
Prijzen voor uitvoeringen met door 
de klant ingezonden stof en leer 
op aanvraag.

Technische details stoelen

Ondersteluitvoeringen Kruisvoet Gasveerzuil (modellen 301/7, 
302/7, 301/8 en 302/8)

Mechanisme (modellen 301/8 en 
302/8)

49 Poedercoating signaalwit Glanzend verchroomd Hoogglans gepolijst
51 Aluminium glanzend verchroomd Glanzend verchroomd Hoogglans gepolijst
53 Poedercoating zwart Poedercoating zwart Hoogglans gepolijst
79 Aluminium mat gepolijst Glanzend verchroomd Aluminium mat gepolijst

Onderdelen Wieltjes Schotelglijder

49 zwart kunststof huis met 
verchroomde ring

in dezelfde kleur poedercoating 
zwart of wit

51 zwart kunststof huis met 
verchroomde ring

glanzend verchroomd

53 zwart kunststof huis met 
verchroomde ring

in dezelfde kleur poedercoating 
zwart of wit

79 zwart kunststof huis met mat 
verchroomde ring

mat verchroomd

Programma 30 
Graph
Design: jehs+laub

134134

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/graph/?utm_source=PL


60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

301/5 € € € €
draaibaar,  
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen
onderstel aluminium poedercoating 2018 2107 2397 2728

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Automatisch retourmechanisme 117 117 117 117
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466
Glijders (zithoogte 44 cm) 48 48 48 48
Wieltjes (zithoogte 45 cm) 78 78 78 78

Middelhoge rug
 102  62  64
 43  48  47

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

302/5 € € € €
draaibaar,  
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen
onderstel aluminium poedercoating 2388 2499 2889 3281

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Automatisch retourmechanisme 117 117 117 117
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466
Glijders (zithoogte 44 cm) 48 48 48 48
Wieltjes (zithoogte 45 cm) 78 78 78 78

Hoge rug
 125  62  64
 43  48  47

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

301/6 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen
onderstel aluminium poedercoating 2118 2207 2497 2828

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Middelhoge rug
 104  62  64
 45  48  47
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Graph 
Vergaderfauteuil

Bekleding



60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

302/6 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen
onderstel aluminium poedercoating 2488 2599 2989 3381

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Hoge rug
 127  62  64
 45  48  47

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

301/7 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 2138 2227 2517 2848

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Middelhoge rug
 100/110  62  64
 41/51  48  47

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

302/7 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling
onderstel aluminium poedercoating 2508 2619 3009 3401

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Hoge rug
 123/133  62  64
 41/51  48  47
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301/8 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
actieve mechaniek
onderstel poedercoating, in dezelfde kleur als de 
zitschaal, niet stapelbaar 2342 2431 2721 3052

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Middelhoge rug
 104  62  64
 39/49  47  48
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302/8 € € € €
Eéndelige zitting- en rugframe geheel 
gestoffeerd,  
met armleuningen,  
traploze hoogteverstelling,  
actieve mechaniek
onderstel aluminium poedercoating 2712 2823 3213 3605

Meerprijzen/minprijzen
Armlegger met leer bekleed 257 257 257 257
Onderstel aluminium mat gepolijst 106 106 106 106
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 466 466 466 466

Hoge rug
 127  62  64
 39/49  47  48
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Technische details

Functie
Hoogwaardig tafelsysteem voor 
klassieke vergaderruimtes en 
directie kamers.

Onderstel
Tafelpoten van gietaluminium, 
glanzend verchroomd, mat gepo-
lijst of in de kleuren zwart of sig-
naalwit poedercoating. Dwarsver-
bindingen en draaglijsten van 
geëxtrudeerd aluminiumprofiel, 
uitvoering in dezelfde kleur als de 
poten (uitzondering: model 
300/50, waar de versterkende 
draaglijsten aan de binnenkant 
altijd zwart zijn). Montageplaten 
voor bevestiging aan het tafelblad 
van zwart gecoat staal. Uitzonde-
ring: bij het poedercoating sig-
naalwit onderstel zijn deze even-
eens wit gecoat. Verstelbare 
glijders (10 mm) van staal, glij-
derafdekking van drukgegoten 
zink, uitvoering oppervlak zoals 
onderstel, met glijders van poly-
amide voor gebruik op zachte 
vloeren, van poly urethaan voor 
harde vloeren, of met viltlaag.

Tafelbladen
Middeldichte vezelplaat (MDF).

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm Variant 1: beu-
ken-, eiken- of essenfineer vol-
gens de Wilkhahn houtkleurstalen 
met een symmetrisch gewelfde 
randafwerking in dezelfde kleur 
als het blad, beschermd met 
kleurloze natuurlak. Variant 2: 
esdoorn-, noten- of olmfineer met 
een symmetrisch gewelfde rand-
afwerking, beschermd met kleur-
loze natuurlak.

Bladgroep 6 - gelakt
Bladdikte 25 mm  
Wit of zwart dekkend gelakt, met 
een symmetrisch gewelfde rand-
afwerking in dezelfde kleur als het 
blad.

Accessoires

Kabelkorf
Kabelkorf van geëxtrudeerd alu-
minium, kan naar beneden geklapt 
worden, poedercoating zwart.

Inbouwkleppen met lengte- en 
dwarsopening
Klep met lengteopening, aan 
beide lange kanten afgeschuind 
(aan beide kanten te gebruiken), 
gasveergedempt zelfstandig ope-
ningsmechanisme, klep aan beide 
kanten van dezelfde kleur en het-
zelfde materiaal.  
Inbouwklep: 300 x 165 mm  
klep met dwarsopening, aan één 
lange kant afgeschuind (aan één 
kant te gebruiken), gasveerge-
dempt zelfstandig openingsme-
chanisme, klep aan beide kanten 
van dezelfde kleur en hetzelfde 
materiaal. 

Inbouwklep: 300 x 165 mm.

Inbouwklep Basic
Aluminium inbouwframe met klep 
en borstelprofiel.  
Inbouwklep: 300 x 120 mm.

Verticale kabelgeleiding
Flexibele kabelmantel in de kleur 
zwart. Lengte inclusief tafelver-
binding en vloerplaat ca. 75 cm.

Normen
De Graph tafels voldoen aan DIN 
EN 527 en aan ANSI/BIFMA X 5.5.

Randprofielen

symmetrisch gewelfd (bladgroep 
2 en 6)

Ondersteluitvoeringen Poten, dwarslijsten, draaglijsten Montageplaten

49 poedercoating signaalwit poedercoating signaalwit
51 aluminium glanzend verchroomd poedercoating zwart
53 poedercoating zwart poedercoating zwart
76 chroom mat gepolijst poedercoating zwart

Programma 300 
Graph
Design: jehs+laub
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Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/graph-table/?utm_source=PL


300/00
120 x 200, H73  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 3946 4092 4193
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 5042 5188 5289
Onderstel chroom mat gepolijst 5373 5519 5620

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 448 448 448
300/01 1 Inbouwklep met lengteopening zie pagina 324 1145 1208 1305
300/05 1 Inbouwklep Basic 134 134 134
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/00
120 x 240, H 73  
voor 6 personen
onderstel poedercoating 4070 4232 4353
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 5204 5366 5487
Onderstel chroom mat gepolijst 5575 5737 5858

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 462 462 462
300/01 1 Inbouwklep met lengteopening zie pagina 324 1145 1208 1305
300/05 1 Inbouwklep Basic 134 134 134
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/00
130 x 280, H 73  
voor 8 personen
onderstel poedercoating 4466 4643 4799
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 5714 5891 6047
Onderstel chroom mat gepolijst 6172 6349 6505

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 533 533 533
300/01 2 Inbouwkleppen met lengteopening zie pagina 324 2290 2416 2610
300/05 2 Inbouwkleppen Basic 269 269 269
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/30
Ø 125, H 73  
voor 4 personen
onderstel poedercoating 3374 3529 3596
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 4389 4544 4611
Onderstel chroom mat gepolijst 4655 4810 4877

300/30
Ø 150, H 73  
voor 4 personen
onderstel poedercoating 3649 3837 3935
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 4714 4902 5000
Onderstel chroom mat gepolijst 5033 5221 5319

300/40
Ø 210, H 73  
voor 8 personen,  
bestaat uit 2 segmenten
onderstel poedercoating 5497 5725 5891
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 6644 6872 7038
Onderstel chroom mat gepolijst 6920 7148 7314

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 1499 1499 1499
300/02 2 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 2290 2416 2610
300/05 2 Inbouwkleppen Basic 269 269 269
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/50
Ø 300, H 73 
voor 12 personen,  
bestaat uit 4 segmenten
onderstel poedercoating 9125 9524 9895
onderstel aluminium glanzend verchroomd 10467 10866 11237
onderstel chroom mat gepolijst 10961 11360 11731

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 2901 2901 2901
300/02 4 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 4580 4832 5220
300/05 4 Inbouwkleppen Basic 538 538 538
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/30
120 x 120, H 73  
voor 4 personen,
onderstel poedercoating 3525 3646 3709
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 4571 4692 4755
Onderstel chroom mat gepolijst 4867 4988 5051

300/40
190 x 190, H 73  
voor 8 personen,  
bestaat uit 2 segmenten
onderstel poedercoating 5440 5655 5823
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 6600 6815 6983
Onderstel chroom mat gepolijst 6988 7203 7371

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 1542 1542 1542
300/02 2 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 2290 2416 2610
300/05 2 Inbouwkleppen Basic 269 269 269
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/50
280 x 280, H 73  
voor 12 personen,  
bestaat uit 4 segmenten
onderstel poedercoating 9488 9787 10145
onderstel aluminium glanzend verchroomd 10949 11248 11606
Onderstel chroom mat gepolijst 11595 11894 12252

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 3075 3075 3075
300/02 4 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 4580 4832 5220
300/05 4 Inbouwkleppen Basic 538 538 538
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/14
Beginelement  
150 x 270, H 73
Onderstel poedercoating 4914 5098 5283
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 6188 6372 6557
Onderstel chroom mat gepolijst 6701 6885 7070

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 564 564 564
300/01 2 Inbouwkleppen met lengteopening zie pagina 324 2290 2416 2610
300/05 2 Inbouwkleppen Basic 269 269 269
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/14
Beginelement  
150 x 190, H 73
onderstel poedercoating 4289 4428 4560
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 5415 5554 5686
Onderstel chroom mat gepolijst 5815 5954 6086

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 490 490 490
300/01 1 Inbouwklep met lengteopening zie pagina 324 1145 1208 1305
300/05 1 Inbouwklep Basic 134 134 134
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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3432 3571 3703
4182 4321 4453

4449 4588 4720

605 605 605
1145 1208 1305
134 134 134

4057 4241 4426
4954 5138 5323
5335 5519 5704

667 667 667
2290 2416 2610

269 269 269

300/16
Tussenelement  
150 x 160, H 73
onderstel poedercoating
Onderstel aluminium glanzend verchroomd
Onderstel chroom mat gepolijst

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf
300/01 1 Inbouwklep met lengteopening zie pagina 324
300/05 1 Inbouwkleppen Basic
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/16
Tussenelement  
150 x 240, H 73
onderstel poedercoating
Onderstel aluminium glanzend verchroomd
Onderstel chroom mat gepolijst

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf
300/01 2 Inbouwkleppen met lengteopening zie pagina 324
300/05 2 Inbouwkleppen Basic
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/15
Eindelement 
150 x 190, H 73
onderstel poedercoating 2860 2999 3131
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 3610 3749 3881
Onderstel chroom mat gepolijst 3877 4016 4148

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 490 490 490
300/01 1 Inbouwklep met lengteopening zie pagina 324 1145 1208 1305
300/05 1 Inbouwklep Basic 134 134 134
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150

300/15
Eindelement 
150 x 270, H 73
onderstel poedercoating 3485 3669 3854
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 4382 4566 4751
Onderstel chroom mat gepolijst 4763 4947 5132

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 564 564 564
300/01 2 Inbouwkleppen met lengteopening zie pagina 324 2290 2416 2610
300/05 2 Inbouwkleppen Basic 269 269 269
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, 
pagina 150
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300/25
230 x 540, H 73  
voor 16 personen,  
bestaat uit 4 segmenten
onderstel poedercoating 13092 13571 14136
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 15855 16334 16899
Onderstel chroom mat gepolijst 16927 17406 17971

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 3875 3875 3875
300/02 8 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 9160 9664 10440
300/05 8 Inbouwkleppen Basic 1075 1075 1075
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, pagina 150
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300/26
230 x 620, H 73  
voor 18 personen,  
bestaat uit 6 segmenten
onderstel poedercoating 16573 17241 17777
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 19651 20319 20855
Onderstel chroom mat gepolijst 20877 21545 22081

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 4032 4032 4032
300/02 10 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 11450 12080 13050
300/05 10 Inbouwkleppen Basic 1344 1344 1344
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, pagina 150
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300/27
230 x 700, H 73  
voor 20 personen,  
bestaat uit 6 segmenten
Onderstel poedercoating 17565 18274 18893
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 20771 21480 22099
Onderstel chroom mat gepolijst 22329 23038 23657

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 4320 4320 4320
300/02 10 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 11450 12080 13050
300/05 10 Inbouwkleppen Basic 1344 1344 1344
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, pagina 150
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300/28
230 x 780, H 73  
voor 22 personen,  
bestaat uit 6 segmenten
onderstel poedercoating 18432 19197 19944
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 21856 22621 23368
Onderstel chroom mat gepolijst 23643 24408 25155

Meerprijzen/minprijzen
Kabelkorf 4456 4456 4456
300/02 12 Inbouwkleppen met dwarsopening zie pagina 324 13740 14496 15660
300/05 12 Inbouwkleppen Basic 1613 1613 1613
Contactdoos, trekbeveiliging, verticale kabelgeleiding, zie accessoires, pagina 150
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Contactdoos 300/03
met inschuifplaten en trekbeveiliging*, met 4 stopcontacten, 3 x voeding, 1 x data aansluiting met 2 
x RJ45-bus Bij bestelling de landnorm aangeven a.u.b.  
Bij bestelling de landnorm aangeven a.u.b.  
* incl. bevestigingsmateriaal en voedingskabel voor stroom (300 cm)

311

Contactdoos 300/04
met inschuifplaten en trekbeveiliging*, met 4 stopcontacten, 2 x voeding, 1 x data aansluiting met 2 
x RJ45-bus Bij bestelling de landnorm aangeven a.u.b.  
1x inzetstuk HDMI-bus  
Bij bestelling de landnorm aangeven a.u.b.  
* incl. bevestigingsmateriaal en voedingskabel voor stroom (300 cm)

655

Verticale kabelgeleiding 300/051
169

trekbeveiliging voor kabelkorf 300/06
met inschuifplaat* (2 stuks)  
* incl. bevestigingsmateriaal

45

150
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Zit- en rugschaal
RAL 9011 

Grafiet-zwart
RAL 7023 
Betongrijs

RAL 9002 
Grijs-wit

Kunststof zwart 

grijs 

wit 

Kleur onderstel

Zit- en rugschaal
RAL 9011 

Grafiet-zwart
RAL 7023 
Betongrijs

RAL 9002 
Grijs-wit

RAL 9003 
Signaalwit

RAL 3000 
Vuurrood

RAL 6008 
Bruin-groen

Stofbekleding Grijs-bruin C2 / 20      

Grijs-zwart C2 / 21   

zwart C2 / 22 

Rood-beige C2 / 23 

Olijfgroen-beige C2 / 24 

Enkel de combinatiemogelijkheden die hieronder in de matrix 
 opgenomen werden zijn mogelijk bij Chassis.

Technische details

Functie
Comfortabele, lichte en universele 
4-poots stoel voor vergaderruim-
ten, lunch-, eet- en werkruimten, 
showrooms, klantvertrekken, 
hotels of eetkamers.

Onderstel
Onderstel van driedimensioneel 
diepgetrokken plaatstaal met een 
hoge resistentie, poedercoating in 
de kleuren grafiet-zwart, 
betongrijs, grijswit, signaalwit, 
vuurrood of bruin-groen. Zwarte 
universele glijders van kunststof 

voor iedere soort vloer.  
Model 341/7 (outdoor variant) met 
een extra poedercoating als cor-
rosiebescherming. Alleen in com-
binatie met onderstel met poe-
dercoating zwart en schaalkleur 
zwart.

Zitting en rugleuning
Eéndelige zit- en rugschaal van 
fijn gestructureerde kunststof 
(model 341/1) of met stofbekleding 
(model 341/5) of geheel gestof-
feerd met vormschuim, met leer 
bekleed, schaal aan de achterkant 
met leren bekleding (model 341/6).

Programma 340 
Chassis
Design: Stefan Diez

152152

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/chassis/?utm_source=PL


341/1 €
stapelbaar tot 4 stuks vrijstaand
onderstel poedercoating 302

Universele stoel
 77  54  58
 42

Bekleding

C2

341/5 €
met stofbekleding,  
niet stapelbaar
onderstel poedercoating 425

Universele stoel
 77  54  58
 42

74

341/6 €
met leer bekleed 
geheel gestoffeerd,  
niet stapelbaar
onderstel poedercoating 611

Universele stoel
 77  54  58
 42

341/7 €
stapelbaar tot 4 stuks vrijstaand
onderstel poedercoating 365

Universele stoel outdoor
 77  54  58
 42

153

Chassis 
Universele stoelen



Functie
Vierpoots, stapelbare vergader-
stoel voor het inrichten van confe-
rentiezalen en voor gebruik in 
luxueuze restaurants of casino’s.

Onderstel
Onderstel van massief aluminium, 
glanzend verchroomd of met poe-
dercoating in de kleur zilver zijde-
mat of zwart. Zwarte universele 
glijders van kunststof voor alle 
vloeren, optioneel met extra vilt-
glijders.

Zitting en rugleuning
Zitframe van hogedruk aluminium, 
glanzend verchroomd, of met poe-
dercoating in de kleur zilver zijde-
mat of zwart. Elastische rugschaal 

van polypropyleen, versterkt met 
twee zeskantige stalen buizen als 
verbinding tussen de zitting en de 
rugleuning. De rugschaal is volle-
dig ommanteld met polyurethaan 
schuim. Zitting van voorgevormd 
polyurethaan schuim, zitschaal 
van door-en-door zwart gekleurde 
kunststof. Zit- en rugstoffering 
vervangbaar. Tweedelige, vervang-
bare bekleding.

Armleuningen
Armleuningen van polyamide in de 
kleur zwart.

Normen
Ceno vergaderstoelen: DIN EN 
16139-L1, DIN EN 1022 en de ANSI/
BIFMA X 5.1.

Accessoires
Optioneel rijverbindingen van rvs.  
Naar keuze model 361 rijverbin-
ding voor het verbinden van stoe-
len zonder armleuningen en stoe-
len met armleuningen afwisselend 

met stoelen zonder armleuningen 
of model 362 rijverbinding lang 
voor het verbinden van armleu-
ningstoelen.

Technische details

Ondersteluitvoeringen Onderstel

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Programma 361 
Ceno
Design: Läufer + Keichel

154154

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/ceno/?utm_source=PL


47 54

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

361/5 € € € € € €
met zitting- en rugstoffering,  
stapelbaar tot 8 stuks vrijstaand
onderstel aluminium poedercoating 524 566 599 648 770 892

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 60 60 60 60 60 60

Middelhoge rug
 80  52  54
 47

47 54

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

361/6 € € € € € €
armleuningen polyamide 
met zitting- en rugstoffering,  
stapelbaar tot 8 stuks vrijstaand
onderstel aluminium poedercoating 642 684 717 766 888 1010

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 60 60 60 60 60 60

Middelhoge rug
 80  58  54
 47
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Ceno 
Vergaderstoelen

Zwarte universele glijders van kunststof voor alle soorten vloer, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



47 54

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

362/5 € € € € € €
met zitting- en rugstoffering,  
stapelbaar tot 8 stuks vrijstaand
Onderstel aluminium poedercoating 582 624 657 706 828 950

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 60 60 60 60 60 60

Hoge rug
 85  52  54
 47

47 54

60 
63 
66 
68

91 
92 74 87

362/6 € € € € € €
armleuningen polyamide 
met zitting- en rugstoffering,  
stapelbaar tot 8 stuks vrijstaand
onderstel aluminium poedercoating 700 742 775 824 946 1068

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 60 60 60 60 60 60

Hoge rug
 85  58  54
 47
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Ceno 
Vergaderstoelen

Zwarte universele glijders van kunststof voor alle soorten vloer, bij houten vloeren (bijv. parket) met extra viltglijders bestellen a.u.b. (telkens zonder meerprijs).

Bekleding



€

Transportkar 360
voor 8 stapelbare vergaderstoelen 607

Set rijverbinders kort 361
voor het verbinden van stoelen zonder armleuningen en van stoelen met armleuningen afwisselend 
met stoelen zonder armleuningen

40

Set rijverbinders lang 362
voor het verbinden van stoelen met armleuningen 43

Plaatsnummering 363
magnetisch, 1 set (10 volgnummers) 26
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Programma 440 
Confair
Design: wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Functie
Reeks kleine inrichtingselementen 
voor multifunctionele ontmoe-
tingsruimten waarin teams dyna-
misch samenwerken en de meu-
bels zelf tijdens hun werk naar 
keuze opstellen.

Schrijftafel

Onderstel
Kruisvoet van hogedruk alumi-
nium, gepolijst. Wielen en glijders 
van zwart polyamide. Kolom van 
ovaal aluminiumprofiel, blank 
geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleuren zwart 
of zilver zijdemat.

Schrijfblad
Berkenmultiplex, opklapbaar 
bevestigd aan de kolom. De voor- 
en achterzijde van het blad heb-
ben een opstaand randprofiel van 
zwart polypropyleen.

Oppervlakken

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Bladdikte 11 mm  
HPL - kunststof conform de Wilk-
hahn kleur- en oppervlaktestalen. 
Randprofiel naturel geolied.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 11 mm  
variant 1:  
beuken-, eiken- of essenfineer 
volgens de Wilkhahn houtkleur-
stalen.  
Variant 2:  
esdoorn-, olm- of notenfineer als-
ook Wilkhahn fineer mocca vol-
gens de Wilkhahn houtkleurstalen.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: Eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Accessoires
Transportwagen

Bijzettafel

Onderstel
Kruisvoet van hogedruk alumi-
nium, gepolijst. Wielen en glijders 
van zwart polyamide.Kolom van 
ovaal aluminiumprofiel, blank 

geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleuren zwart 
of zilver zijdemat of wit structuur-
mat.

Tafelblad

Tafelblad Bladgroep 7 – zwart/
wit doorgekleurd
Bladdikte 12 mmBlad van door 
gekleurd HPL (high pressure lami-
nate) in de kleur zwart of wit, met 
afgeschuinde rand

Server

Onderstel
Kruisvoet van hogedruk alumi-
nium, gepolijst of voorzien van een 
poedercoating in de kleuren zwart 
of zilver zijdemat, met vier dub-
bele zwenkwielen van zwart poly-
amide. Kolom en kabelafdekkin-
gen van aluminiumprofiel, blank 
geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleur van de 
kruisvoet. Handgreep zwart poly-
propyleen.

Blad- en boxdragers
Hogedruk aluminium, voorzien 
van een zwarte poedercoating.

Blad
Geprofileerde staalplaat met 
gestructureerde zwarte poeder-
coating.

Box
Bodem geprofileerde staalplaat 
met gestructureerde zwarte poe-
dercoating. Romp en fronten van 
berkenmultiplex.

Ladebox
Romp en fronten van berkenmulti-
plex.  
Bodem geprofileerde staalplaat 
met gestructureerde zwarte poe-
dercoating. Lade massief blank 
beuken, op stalen geleiders.  
Binnenmaat van de lade 37 x 37 
cm. Deksel van plaatstaal met 
zwarte structuur poedercoating.

Rompgroep 1 – HPL - kunststof
Bladdikte 12 mm  
HPL - kunststof conform de Wilk-
hahn kleur- en oppervlaktestalen. 
Randprofiel natuur geolied.

Rompgroep 2 – fineer
Bladdikte 12 mm Variant 1: beu-
ken-, eiken- of essenfineer vol-
gens de Wilkhahn houtkleurstalen. 
Variant 2: esdoorn-, olm of noten-
fineer volgens de Wilkhahn hout-
kleurstalen.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: Eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Let op!
Houd rekening met de toegestane 
belastbaarheid: Bij een gelijkma-
tige gewichtsverdeling server in 
totaal 60 kg, bladen, boxen elk 20 
kg, ladebox 20 kg, hiervan in de 
lade 6 kg.

Lessenaar

Onderstel
Net als server, echter met twee 
dubbele zwenkwielen en twee glij-
ders van zwart polyamide.

Lessenaarblad
Berkenmultiplex; de voorzijde 
van het blad is afgewerkt met een 
opstaand randprofiel van zwart 
polypropyleen.

Oppervlakken

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Bladdikte 11 mm  
HPL - kunststof conform de Wilk-
hahn kleur- en oppervlaktestalen. 
Randprofiel naturel geolied.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 11 mm  
variant 1:  
beuken-, eiken- of essenfineer 
volgens de Wilkhahn houtkleur-
stalen. 
variant 2:  
esdoorn-, olm of notenfineer vol-
gens de Wilkhahn houtkleurstalen.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: Eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Frontpanelen
Geperforeerde plaat met poeder-
coating zilver zijdemat of zwart. 
Ongeperforeerde bovenste rand 
voor bedrijfslogo´s (max. 115 x 426 
mm).

Accessoires
Extra blad, breedte 45 cm, diepte 
35 cm.

Prikbord / whiteboard

Onderstel
Poten van hogedruk aluminium, 
gepolijst. Glijders van zwart poly-
amide. Onderstel optioneel met 
vier blokkeerbare wielen in de 
kleur zwart.

Frame
Zijkanten en dwarslijsten van alu-
miniumprofiel, blank geanodi-
seerd of voorzien van een poeder-
coating in de kleuren zwart of 
zilver zijdemat.

Oppervlak prikbord
Aan beide zijden bekleed met grijs 
viltdoek. Met een speldenkussen 
van antracietkleurig polyether-
schuim.

Oppervlak whiteboard
Eén zijde bekleed met grijs vilt-
doek, de andere zijde met wit 
geëmailleerde staalplaat, magne-
tisch, beschrijfbaar met droog uit-
wisbare viltstiften en geschikt als 
projectievlak.

Accessoires
Transportwagen whiteboard star-
ter-kit.

Flipover

Onderstel
Model 442/1 inklapbaar driepoots 
onderstel van aluminiumprofiel, 
glanzend verchroomd, blank 
geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleuren zwart 
of zilver zijdemat. Scharnier en 
glijders van zwart polyamide. 
Onderstel optioneel met drie wie-
len in het zwart, achterste wiel 
met rem (bij deze uitvoering is het 
onderstel niet inklapbaar). Schrijf-
blad van MDF (middeldichte vezel-
plaat), melaminehars, gecoat. 
Bladdikte 13 mm in de kleur licht-
grijs; op drie hoogten in te stellen, 
afneembaar. Twee pennen voor de 
opname van gebruikelijk flipchart-
papier met papierhouders van 
zwart polyamide. Materiaalgoot 
van aluminiumprofiel, blank 
geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleur van het 
onderstel.

Technische details

158158

Verdere 
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https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/confair-range-440/?utm_source=PL
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€ € € € €

441/1
in elkaar te schuiven
poot aluminium gepolijst, kolom aluminium poedercoating 453 492 541

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, kolom aluminium blank geanodiseerd 13 13 13

Schrijftafel
 73  48  45

Bijzettafel 441/2
B 47 x T 43, H 68
Poot aluminium gepolijst en kolom poedercoating 389 412

Meerprijzen/minprijzen
Kolom naturel geanodiseerd 13 13
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Bladgroep



442/1 €
vouwbaar 
schrijfblad in hoogte verstelbaar
poten en materiaalgoot aluminium poedercoating 669

Meerprijzen/minprijzen
Poten en materiaalgoot aluminium blank geanodiseerd 38
Poten aluminium glanzend verchroomd, materiaalgoot aluminium blank geanodiseerd 102
Op wielen (frame kan niet ingeklapt worden) 217

Flipover
 180/200  75  67

443/1 €
prikbord inschuifbaar,  
aan beide zijden met viltdoek bekleed,  
met speldenkussen model 449
poten aluminium gepolijst, frame aluminium poedercoating 662

Meerprijzen/minprijzen
Poten aluminium gepolijst, frame aluminium blank geanodiseerd 37
Uitvoering met wieltjes 134

Prikbord/whiteboard
 190  125  54

443/3
Whiteboard inschuifbaar,  
één zijde bekleed met grijs viltdoek,  
de andere zijde met wit geëmailleerde staalplaat, magneethoudend,  
beschrijfbaar met droog uitwisbare viltstiften,  
geschikt als projectievlak,  
met speldenkussen model 449
poten aluminium gepolijst, frame aluminium poedercoating 912

Meerprijzen/minprijzen
Poten aluminium gepolijst, frame aluminium blank geanodiseerd 37
Uitvoering met wieltjes 134

449 €

voor prikbord model 443/1 en whiteboard 443/3 17

Speldenkussen

451 €
Voor Timetable Lift mod. 615/10 met boardfunctie, bestaat uit:  
10 magneten Ø 30 mm (2 kleuren),  
4 viltstiften (4 kleuren), droog uitwisbaar,  
1 magneethoudende stifthouder,  
1 magnetische bordenwisser,  
10 wisdoeken voor bordenwisser,  
1 fles bordenreiniger  
1 fles bordenreiniger, pompspray 250 ml
1 fles bordreiniger 102

Starter-Kit
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Extra tablet 448
voor lessenaar model 448/9,
breedte 45, diepte 35 297 310 347

448/9
met frontpaneel poedercoating
kruisvoet en kolom aluminium poedercoating 1639 1676 1713

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst, kolom aluminium blank geanodiseerd 65 65 65

Lessenaar
 106/115  46  51

446/3
1 ladebox,  
2 boxen open
kruisvoet en kolom aluminium poedercoating 1909 2020 2164

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst, kolom aluminium blank geanodiseerd 65 65 65

Catering/moderatie server
 107  46  59
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Confair 
Systeemonderdelen server

Let op! Houd rekening met de toegestane belastbaarheid: Bij gelijkmatige gewichtsverdeling server in totaal 60 kg. Bladen, boxen en kabelbox elk 20 kg, ladebox 20, 
hiervan in de lade 6 kg.



€

Bladgroep
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445/00 €
Hoogte 96
kruisvoet en kolom aluminium poedercoating 530

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst, kolom aluminium blank geanodiseerd 65

Serverframe

446/00
Hoogte 107
kruisvoet en kolom aluminium poedercoating 581

Meerprijzen/minprijzen
Kruisvoet aluminium gepolijst, kolom aluminium blank geanodiseerd 65

447/01 €

45 x 45 248

Blad

447/02 €

45 x 91 317

Blad

Ladebox 447/07

45 x 45 x 11 662 699 747

Box 447/04

open, 45 x 45 x 10 333 370 418
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Confair 
Systeemonderdelen server

Let op! Houd rekening met de toegestane belastbaarheid: Bij gelijkmatige gewichtsverdeling server in totaal 60 kg. Bladen, boxen en kabelbox elk 20 kg, ladebox 20, 
hiervan in de lade 6 kg.

Confair 
Systeemonderdelen server

Let op! Houd rekening met de toegestane belastbaarheid: Bij gelijkmatige gewichtsverdeling server in totaal 60 kg. Bladen, boxen en kabelbox elk 20 kg, ladebox 20, 
hiervan in de lade 6 kg.



€

Transportwagen 441
voor zes schrijftafels model 441/1 581

Transportwagen 443
voor zes prikborden model 443/1 of zes whiteboards model 443/3 847

163

Confair 
Accessoires



Technische details tafels

Functie
Mobiel, klapbaar en verbindbaar 
tafelprogramma voor het zelf 
georganiseerde, dynamische 
gebruik van vergader- en commu-
nicatieruimten. Met een enkele 
handgreep kunnen tot drie meter 
lange, ovale of rechthoekige tafels 
uit elkaar en weer in elkaar gevou-
wen worden - naar wens met 
tafel-tafel-verbindingsstukken 
verbinden tot vergadersystemen. 
Vanwege groot gedimensioneerde 
wielen mobiliteit ook binnen 
gebouwen. Vastzetten met een 
blokkeerrem. Daardoor minimale 
moeite bij het inrichten van verga-
derruimten. Ideaal voor hoog-
waardig ingerichte vergaderruim-
ten die op een verschillende 
manier moeten worden gebruikt, 
en als “vrije speler” in combinatie 
met het tafelprogramma Logon 
voor variabel deelbare vergader-
ruimte en met timetable voor 
veeleisende trainings- en cursus-
ruimten.

Onderstel
Wielarmen van hogedruk alumi-
nium, glanzend verchroomd, 
gepolijst of met poedercoating in 
de kleur zilver zijdemat of zwart. 
Staande buizen en draaglijsten 
van aluminiumprofiel, blank 
geanodiseerd of voorzien van een 
poedercoating in de kleur van de 
wielarmen. Bij verchroomde wiel-

armen glanzend verchroomd en 
poedercoating zwart. Staande 
buizen optioneel glanzend ver-
chroomd verkrijgbaar. Verbin-
dingsstangen en T-stuk, zoals de 
staande buizen en draaglijsten 
voorzien van een poedercoating. 
Bij staande buizen en draaglijsten 
blank geanodiseerd poedercoa-
ting zilver zijdemat. Verbindings-
stangen en T-stuk optioneel glan-
zend verchroomd verkrijgbaar. 
Blokkeerbare wielen van zwart 
polyamide.

Bladen
Spaanstaafplaat met ronde of 
rechte houten rand rondom met 
geïntegreerd stootprofiel van 
zwart elastomeer of met een 
rechte kunststof rand rondom. In 
het midden van het blad zijn de 
stootranden recht en hebben 
geen profiel.

Bladgroep 1 - Kunststof 
houtdecor
Bladdikte 26 mm

Variant 1
Kunststof houtdecor (Unidecor) 
conform de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met houten 
randprofiel, naturel geolied of met 
een kunststof randprofiel in 

dezelfde kleur. Kunststof houtde-
cor conform de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met kunststof 
rand in dezelfde kleur.

Variant 2
Kunststof houtdecor soft mat 
conform de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met houten 
randprofiel, naturel 
geolied. Reflectiearm softtouch 
oppervlak met anti-vingerprint 
eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm 

Variant 1
Beukenfineer conform Wilkhahn 
houtkleurenstalen met gelaagde 
gelijmde beuken randafwerking of 
eiken- of essenfineer conform de 
Wilkhahn houtkleurstalen met 
gelijmde rand, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.

Variant 2
esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met gelijmde rand, verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt. 
Oppervlakken met een transpa-
rante lak: met open poriën: eiken-, 

noten- en olmenfineer met geslo-
ten poriën: esdoorn- en beukenfi-
neer. Groeikenmerken zijn binnen 
de gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Normen
De Confair klaptafels voldoen aan 
de norm ANSI/BIFMA X 5.5.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelblad van geschoven gevoegd 
of in open boek gevoegd fineer zijn 
gemaakt.

Randprofielen

bol met geïntegreerd stootprofiel

recht met geïntegreerd stootpro-
fiel

rechte kunststof rand

Programma 440 
Confair Klaptafel
Design: Andreas Störiko

Ondersteluitvoeringen Poot Staande buizen Verbindingsstang

51 glanzend verchroomd poedercoating zwart of glanzend 
verchroomd

poedercoating zwart of glanzend 
verchroomd

52 aluminium gepolijst blank geanodiseerd poedercoating zilver zijdemat
53 poedercoating zwart poedercoating zwart poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat

164164
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Rechthoek 440/00
dwars gefineerd,  
bijv. 110 x 260, H 73,  
gevouwen diepte 110, breedte 56, hoogte 160

€

Poten, standbuizen en draaglijsten aluminium poedercoating, verbindingsstang 
poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –33
Poten aluminium gepolijst, staande buizen en draaglijsten blank geanodiseerd, 
verbindingsstang poedercoating zilver zijdemat 86
Poten glanzend verchroomd aluminium, staande buizen en draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang poedercoating zwart 180
Poten en staande buizen glanzend verchroomd aluminium, draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang poedercoating zwart 404
Poten en staande buizen glanzend verchroomd aluminium, draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang glanzend verchroomd 600

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613, metaal (2 stuks) 55

Bladgroep Diepte
Breedte 90 100 105 110 120

1 HPL - kunststof variant 1 180 4681 4753 4801 4884 5021
200 4734 4805 4886 4937 5100
210 4758 4854 4893 4958 5115
220 4786 4883 4940 4978 5177
240 4839 4902 4965 5073 5246
260 4891 4930 5019 5105 5280
280 4944 5025 5138 5231 –
300 4996 5058 – – –

1 HPL - kunststof variant 2 180 4924 5023 5084 5180 5345
200 5003 5105 5200 5266 5460
210 5041 5169 5224 5304 5492
220 5082 5211 5286 5341 5572
240 5162 5261 5343 5469 5677
260 5242 5319 5428 5533 5747
280 5320 5445 5579 5692 –
300 5400 5507 – – –

2 Fineer variant 1 180 4963 5063 5169 5238 5364
200 5041 5152 5241 5303 5473
210 5081 5204 5256 5332 5504
220 5121 5235 5314 5358 5574
240 5198 5294 5336 5508 5722
260 5280 5343 5478 5556 5769
280 5355 5482 5660 5751 –
300 5435 5529 – – –

2 Fineer variant 2 180 5421 5529 5679 5768 5889
200 5537 5698 5802 5871 6079
210 5593 5775 5822 5925 6143
220 5651 5813 5918 5945 6258
240 5768 5905 5971 6091 6422
260 5882 5975 6120 6237 6498
280 5998 6180 6447 6527 –
300 6112 6251 – – –

– niet leverbaar
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Bladgroep Diepte
Breedte 90/110 90/120

1 HPL - kunststof variant 1 180 – 5021
240 – 5246
260 5105 5280
280 – 5308

1 HPL - kunststof variant 2 180 – 5345
240 – 5677
260 5533 5747
280 – 5811

2 Fineer variant 1 180 – 5364
240 – 5722
260 5556 5769
280 – 5815

2 Fineer variant 2 180 – 5889
240 – 6422
260 6237 6498
280 – 6573

Tonvorm 440/2
dwars gefineerd,  
bijv. 90/110 x 260, H 73,  
gevouwen diepte 110, breedte 56, hoogte 160

€

Poten, standbuizen en draaglijsten aluminium poedercoating, verbindingsstang 
poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –33
Poten aluminium gepolijst, staande buizen en draaglijsten blank geanodiseerd, 
verbindingsstang poedercoating zilver zijdemat 86
Poten glanzend verchroomd aluminium, staande buizen en draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang poedercoating zwart 180
Poten en staande buizen glanzend verchroomd aluminium, draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang poedercoating zwart 404
Poten en staande buizen glanzend verchroomd aluminium, draaglijsten aluminium 
poedercoating zwart, verbindingsstang glanzend verchroomd 600

– niet leverbaar
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€

Kabeldoorvoer 707/1
Kunststof zwart, Ø 80 mm 36

Kabeldoorvoer 707/2
Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm 137

Kabeldoorvoer 707/3
Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm 137
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Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 of 701/70

net

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/60  
met 3 stopcontacten: 749

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/70  
met 4 stopcontacten: 1093

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel – lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
3,5 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 300 cm

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 of 701/70

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/60  
met 3 stopcontacten: 501

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel, lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/70  
met 4 stopcontacten: 851

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel – lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
3,5 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 300 cm

Meerprijzen/minprijzen
Techniekbox met openingsmechanisme door druk op de knop 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Meerprijzen/minprijzen
Techniekbox met openingsmechanisme door druk op de knop 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Voor inbouwpositie A1 en A3 set geïntegreerde Techniekbox 
Tweezijdig bestaat uit: €

Voor inbouwpositie B1 en B3 set geïntegreerde Techniekbox 
Tweezijdig bestaat uit: €

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
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Inbouwkader Compact rond of vierkant

Techniekelement

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 51

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 221

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 96

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 189

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 49

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
wireless charging aansluiting*: 219

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
voeding*: 94

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met USB-
voeding*: 187

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Meerprijzen/minprijzen
Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Meerprijzen/minprijzen
Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set geïntegreerde Techniekbox Compact bestaat uit: € Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €

*  De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

169

Set tafelinbouwsystemen
Confair Klaptafel



Inbouwklep Executive of Basic

Kabelkorf en houder voor stekkerdozen

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 994

Bladgroep 2 variant 1 en 2  
inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.)

1217

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm 376

Inclusief bevestigingsmateriaal voor stekkerdoos. Stekkerdoos 
a.u.b. apart bestellen. Mogelijke montagehoek verticaal.

Meerprijzen/minprijzen
Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Voor inbouwpositie A1 en A3 set inbouwklep bestaat uit: €

Kabeldoorvoer 707/1 of 707/2 of 707/3

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set kabeldoorvoer 707/1 40

Kunststof zwart, Ø 80 mm

Set kabeldoorvoer 707/2 138

Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm

Set kabeldoorvoer 707/3 138

Aluminium blank geanodiseerd Ø 85 mm

Meerprijzen/minprijzen
Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set kabeldoorvoer bestaat uit: €

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
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Mod. 708/1 contactdoos met 3 stopcontacten 47

3x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/2 contactdoos met 3 stopcontacten: 224

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze met 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus  
(laadstroom 2,1 A) voor het opladen van maximaal twee mobiele 
toestellen

Mod. 708/4 contactdoos met 4 stopcontacten: 57

4x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/5 contactdoos met 4 stopcontacten: 572

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 35 
mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten kabels, 
lengte ca. 300 cm

Mod. 708/6 contactdoos met 5 stopcontacten: 339

3 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde)  
1 x data aansluiting met 1 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

708/9 doorvoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21

Stekkerdozen voor set inbouwklep €

Inbouwklep Executive of Basic

Opbergnet voor inbouwklep Executive of Basic,  
voor stekkerdoos model 708/1 tot 708/6

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 1075

Bladgroep 2 variant 1 en 2  
inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.)

1300

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm 457

Inclusief bevestigingsmateriaal voor stekkerdoos. Stekkerdoos 
a.u.b. apart bestellen. Mogelijke montagehoek verticaal.

Meerprijzen/minprijzen
Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Voor inbouwpositie M1 en M3 set inbouwklep bestaat uit: €

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Set Inbouwpositie A 1 A 3 B 1 B 3 M 1 M 3

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 • • •1 •1 – –

Inbouwklep Executive | Basic •2 •2 – – • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • •1 •1 – –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

Set Inbouwpositie B 1 B 3 M 1 M 3

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 •3 •3 – –

Inbouwklep Executive | Basic – – • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 •3 •3 – –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • •

1 vanaf tafelbreedte 210 cm

2 vanaf tafeldiepte 105 cm

3 vanaf tafelbreedte 240 cm
• leverbaar  
– niet leverbaar

440/2

M1 M3

B1 B3

440/00

172

Inbouwposities
Confair Klaptafel





8 personen,
1 x 440/2, 90/120x260

18 personen,
6 x 440/00, 90x210 22 personen,

6 x 440/00, 90x210

300

580

16 personen,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240

120
90

260

665

177

406

660

180

300

580
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24 personen,
8 x 440/00, 90x210

28 personen,
8 x 440/00, 90x210

1018

375

660

400
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Ondersteluitvoeringen Poot Kolom/scharnier Tegenlager Draaglijst en kunststof 
onderdelen

48 poedercoating wit poedercoating wit wit zwart
52 aluminium gepolijst poedercoating wit of zilver 

zijdemat of gepolijst
zwart zwart

53 poedercoating zwart poedercoating zwart zwart zwart
60 poedercoating zilver 

zijdemat
poedercoating zilver 
zijdemat

poedercoating zilver 
zijdemat

zwart

72 hoogglans gepolijst poedercoating zwart, wit 
of zilver zijdemat of 
hoogglans gepolijst

zwart zwart

Functie
Het klaptafelsysteem mAx ver-
bindt uitstekende designkwaliteit 
met een handige bediening met 
één hand, zelfstabilisatie, hand-
matige beveiliging tegen foutieve 
bediening en geïntegreerde ver-
binding. Drie tafelpootmaten 
maken instelbare tafeldieptes en 
tafelbreedtes met een grotere 
variabiliteit aan uitvoeringen 
mogelijk: van losse groepen of 
verbonden tafelrijen tot aan open 
of gesloten vergadersystemen. 
Mogelijke toepassingsgebieden 
zijn onder andere de flexibele 
inrichting van vergader-, cursus- 
en trainingscentra, project- en 
groepsvertrekken, co-working 
area´s of multifunctionele restau-
rants en cafeteria´s.

Onderstel
T-voet onderstel, bestaat uit:  
poten van hogedruk aluminium, 
poedercoating, gepolijst of hoog-
glans gepolijst met in hoogte ver-
stelbare, slipvaste universele glij-
ders.  
Staande buis met scharnier van 
hogedruk aluminium, poedercoa-
ting, gepolijst of hoogglans gepo-
lijst met geïntegreerde steunbeu-
gel van hogedruk aluminium, 
hoogglans gepolijst.  
Scharnier met geïntegreerde sta-
pelbeschermingsrail van zwart 
kunststof en T-vormig, aan de 
onderkant van het blad gemon-
teerd tegenlager (voor de zelfsta-
biliserende opname en blokkering 
van de steunbeugel) van hogedruk 
aluminium, in dezelfde kleur poe-
dercoating of bij een gepolijste 
staande buis met poedercoating 
zwart.  
Bij systeemtafels bovendien uit-
trekbare, in het klapmechanisme 

opgenomen stalen ogen voor de 
montage van de inhangbladen.  
Draaglijst onder het tafelblad van 
staalprofiel in de kleur zwart.

Inhangbladen
Inhangbladen met vier geïnte-
greerde verbindingsplaten van 
glasvezelversterkte kunststof in 
de kleur zwart en geïntegreerde 
stalen haken voor het vastzetten 
in de metalen ogen van de sys-
teemtafels. Draaihandgreep voor 
de krachtsluitende verbinding van 
zwarte glasvezelversterkte kunst-
stof met geïntegreerde, zwarte 
stapelbuffer.

Bladen / inhangbladen
Spaanplaat met houten rand 
rondom of bol met stootprofiel 
rondom of met kunststof rand 
rondom of spaanplaat met mela-
minehars poedercoating met een 
rechte kunstofrand rondom in 
dezelfde kleur.

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Bladdikte 26 mm

Variant 1
Kunststof (Unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met rechte houten rand 
of optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs) Kunststof houtdecor 
houten decor volgens de Wilkhahn 
kleur- en oppervlaktestalen met 
rechte kunststof rand in dezelfde 
kleur.

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen, natuur geolied, recht of 
optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs) met kunststof rand in 
dezelfde kleur. Reflectiearm soft-
touch oppervlak met anti-vinger-
print eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm

Variant 1
beuken- eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met rechte 
houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur van het fineer of 
optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs).

Variant 2
esdoorn-, noten- of olmfineer vol-
gens de Wilkhahn kleur- en opper-
vlaktestalen met rechte houten 
rand, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer of optioneel bol met 
stootprofiel (meerprijs).

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt. 
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: Eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: esdoorn-, 
beukenfineer. Groeikenmerken 
zijn binnen de gedefinieerde gren-
zen toegestaan.  
Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Bladgroep 5 - melaminecoating
Bladdikte 25 mm,  
spaanplaat direct met melamine-
hars poedercoating in de kleuren 
wit, zwart, lichtgrijs of donkergrijs 
met een kunststof rand rondom in 
dezelfde kleur.

Frontpanelen
Geleiderail onder het tafelblad in 
de kleur zwart, met zwart ondoor-
zichtig weefsel, hoogte 40 cm, 
oprolbaar en onder het tafelblad 
met klittenband te bevestigen.

Tafel-tafel-verbindingsstukken 
(optioneel)
Tafel-tafel-verbindingsstuk 
metaal model 613: twee blokkeer-
bare verbindingshaken van zwart 
poedercoatinge staalplaat met 
vier stergreepschroeven.

GS-gekeurd. 
De mAx tafels voldoen aan DIN EN 
15372.

Aanwijzingen
Stapelhoogte klaptafel: 107mm 
stapelhoogte inhangblad: 60mm

Randprofielen

Rechte kunststof rand

Houten rand recht

Houten randen, bol met stootpro-
fiel

Technische details

Programma 460 
mAx
Design: Andreas Störiko

176176

Verdere 
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Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

5 Melaminecoating 150 672 715 732 754 798
160 690 734 757 780 825
180 722 772 802 825 874
200 – 803 839 862 912
220 – – – 910 962

1 HPL - kunststof variant 1 150 751 792 815 838 882
160 768 814 840 862 909
180 803 854 886 909 962
200 – 887 923 948 1003
220 – – – 1000 1058

1 HPL - kunststof variant 2 150 900 967 1003 1038 1107
160 926 1001 1040 1076 1149
180 982 1064 1111 1147 1232
200 – 1121 1172 1214 1303
220 – – – 1292 1387

2 Fineer variant 1 150 1095 1126 1140 1156 1187
160 1176 1206 1222 1239 1269
180 1204 1238 1254 1272 1305
200 – 1270 1291 1311 1346
220 – – – 1363 1399

2 Fineer variant 2 150 1174 1219 1240 1262 1305
160 1261 1305 1329 1351 1395
180 1288 1335 1376 1398 1442
200 – 1369 1416 1438 1482
220 – – – 1491 1538

Rechthoek 460/00
klaptafel, stapelbaar  
tafelhoogte 73 cm  
poot en staande buis aluminium poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55

– niet leverbaar
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Rechthoek 460/11
klaptafel, stapelbaar - beginelement  
tafelhoogte 73 cm  
uit te breiden met de modellen 460/21* en 461/00  
*tafel-tafel-verbindingsstuk vereist  
poot en staande buis aluminium gecoat

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

5 Melaminecoating 180 722 772 802 825 874
200 – 803 839 862 912
220 – – – 910 962

1 HPL - kunststof variant 1 180 803 854 886 909 962
200 – 887 923 948 1003
220 – – – 1000 1058

1 HPL - kunststof variant 2 180 982 1064 1111 1147 1232
200 – 1121 1172 1214 1303
220 – – – 1292 1387

2 Fineer variant 1 180 1204 1238 1254 1272 1305
200 – 1270 1291 1311 1346
220 – – – 1363 1399

2 Fineer variant 2 180 1288 1335 1376 1398 1442
200 – 1369 1416 1438 1482
220 – – – 1491 1538

– niet leverbaar
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Rechthoek 460/21
klaptafel, stapelbaar - sluitelement  
tafelhoogte 73 cm  
poot en staande buis aluminium poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

5 Melaminecoating 180 722 772 802 825 874
200 – 803 839 862 912
220 – – – 910 962

1 HPL - kunststof variant 1 180 803 854 886 909 962
200 – 887 923 948 1003
220 – – – 1000 1058

1 HPL - kunststof variant 2 180 982 1064 1111 1147 1232
200 – 1121 1172 1214 1303
220 – – – 1292 1387

2 Fineer variant 1 180 1204 1238 1254 1272 1305
200 – 1270 1291 1311 1346
220 – – – 1363 1399

2 Fineer variant 2 180 1288 1335 1376 1398 1442
200 – 1369 1416 1438 1482
220 – – – 1491 1538

– niet leverbaar

179

mAx 
Systeemtafels



Vierkant/rechthoek 461/00
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 465/00, 465/11 en 465/51

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

5 Melaminecoating 60 309 – – – –
70 – 342 – – –
75 – – 353 – –
80 – – – 364 –
90 – – – – 392

120 358 398 417 435 474
140 376 417 438 459 501
160 – 436 460 483 527

1 HPL - kunststof variant 1 60 380 – – – –
70 – 409 – – –
75 – – 423 – –
80 – – – 440 –
90 – – – – 482

120 434 473 495 515 560
140 452 495 519 539 585
160 – 516 542 565 612

1 HPL - kunststof variant 2 60 492 – – – –
70 – 542 – – –
75 – – 569 – –
80 – – – 606 –
90 – – – – 654

120 574 639 673 710 772
140 602 670 708 745 811
160 – 703 742 779 852

2 Fineer variant 1 60 735 – – – –
70 – 755 – – –
75 – – 765 – –
80 – – – 775 –
90 – – – – 794

120 851 847 858 875 901
140 878 878 892 908 937
160 – 910 925 941 973

2 Fineer variant 2 60 772 – – – –
70 – 794 – – –
75 – – 806 – –
80 – – – 829 –
90 – – – – 848

120 888 922 937 959 994
140 925 965 984 1007 1046
160 – 1008 1031 1055 1098

– niet leverbaar
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– niet leverbaar

Hoekelement 90° 461/10
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 460/00 en 460/11

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Bladgroep Diepte
Breedte 60/60 70/70 75/75 80/80 90/90

5 Melaminecoating 95 452 – – – –
109 – 485 – – –
116 – – 496 – –
123 – – – 507 –
137 – – – – 535

1 HPL - kunststof variant 1 95 541 – – – –
109 – 570 – – –
116 – – 584 – –
123 – – – 601 –
137 – – – – 642

1 HPL - kunststof variant 2 95 653 – – – –
109 – 703 – – –
116 – – 729 – –
123 – – – 767 –
137 – – – – 816

2 Fineer variant 1 95 896 – – – –
109 – 915 – – –
116 – – 927 – –
123 – – – 936 –
137 – – – – 954

2 Fineer variant 2 95 934 – – – –
109 – 954 – – –
116 – – 967 – –
123 – – – 989 –
137 – – – – 1010
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Cirkelsegment 60° 461/11
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 460/00 en 460/11

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Bladgroep Diepte
Breedte 60/60 70/70 75/75 80/80 90/90

5 Melaminecoating 80 452 – – – –
90 – 485 – – –
95 – – 496 – –

100 – – – 507 –
110 – – – – 535

1 HPL - kunststof variant 1 80 541 – – – –
90 – 570 – – –
95 – – 584 – –

100 – – – 601 –
110 – – – – 642

1 HPL - kunststof variant 2 80 653 – – – –
90 – 703 – – –
95 – – 729 – –

100 – – – 767 –
110 – – – – 816

2 Fineer variant 1 80 896 – – – –
90 – 915 – – –
95 – – 927 – –

100 – – – 936 –
110 – – – – 954

2 Fineer variant 2 80 934 – – – –
90 – 954 – – –
95 – – 967 – –

100 – – – 989 –
110 – – – – 1010

– niet leverbaar
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Rechthoek 462/00
klaptafel, stapelbaar  
tafelhoogte 73 cm  
poot en staande buis aluminium poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel (niet bij melaminecoating) per strekkende meter 36

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

5 Melaminecoating 180 722 772 802 825 874
200 – 803 839 862 912
220 – – – 910 962

1 HPL - kunststof variant 1 180 803 854 886 909 962
200 – 887 923 948 1003
220 – – – 1000 1058

1 HPL - kunststof variant 2 180 982 1064 1111 1147 1232
200 – 1121 1172 1214 1303
220 – – – 1292 1387

2 Fineer variant 1 180 1204 1238 1254 1272 1305
200 – 1270 1291 1311 1346
220 – – – 1363 1399

2 Fineer variant 2 180 1288 1335 1376 1398 1442
200 – 1369 1416 1438 1482
220 – – – 1491 1538

– niet leverbaar
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Functie
Het klaptafelsysteem mAx light 
met een blad van licht materiaal 
verbindt uitstekende designkwali-
teit met een handige bediening 
met één hand, zelfstabilisatie, 
handmatige beveiliging tegen fou-
tieve bediening en geïntegreerde 
verbinding. Drie tafelpootmaten 
maken instelbare tafeldieptes en 
tafelbreedtes met een grotere 
variabiliteit aan uitvoeringen 
mogelijk: van losse groepen of 
verbonden tafelrijen tot aan open 
of gesloten vergadersystemen. 
Mogelijke toepassingsgebieden 
zijn onder andere de flexibele 
inrichting van vergader-, cursus- 
en trainingscentra, project- en 
groepsvertrekken, coworking 
area´s of multifunctionele restau-
rants en cafeteria´s.

Onderstel
T-voet onderstel, bestaat uit: 
poten van hogedruk aluminium, 
poedercoating, gepolijst of hoog-
glans gepolijst met in hoogte ver-
stelbare, slipvaste universele glij-
ders. Staande buis met scharnier 
van hogedruk aluminium, poeder-
coating, gepolijst of hoogglans 
gepolijst met geïntegreerde 
steunbeugel van hogedruk alumi-
nium, hoogglans gepolijst. Schar-
nier met geïntegreerde stapelbe-
schermingsrail van zwart 
kunststof en T-vormig, aan de 
onderkant van het blad gemon-
teerd tegenlager (voor de zelfsta-
biliserende opname en blokkering 
van de steunbeugel) van hogedruk 
aluminium, in dezelfde kleur poe-
dercoating of bij een gepolijste 
staande buis met poedercoating 
zwart. Bij systeemtafels boven-
dien uittrekbare, in het klapme-
chanisme opgenomen stalen ogen 
voor de montage van de inhang-
bladen. Systeemtafels vanaf 200 
cm tafellengte, aparte tafels en 
begin- en sluitelementen vanaf 
220 cm met een draaglijst onder 
het tafelblad van stalen profiel in 
de kleur zwart.

Inhangbladen
Inhangbladen met vier geïnte-
greerde verbindingsplaten van 
glasvezelversterkte kunststof in 
de kleur zwart en geïntegreerde 
stalen haken voor het vastzetten 
in de metalen ogen van de sys-
teemtafels. Draaihandgreep voor 
de krachtsluitende verbinding van 
zwarte glasvezelversterkte kunst-
stof met geïntegreerde, zwarte 
stapelbuffer.

Bladen / inhangbladen
Blad van licht materiaal met vin-
gergelaste middenpositie van snel 
groeiende licht hout met rechte 
kunststof rand rondom of met 
houten rand, recht of bol met 
stootprofiel of met afgeschuinde 
rand (bij systeemtafels voor het 
aan beide kanten verbinden en 
inhangbladen met afgeschuinde 
rand aan de lange zijden, stoot-
randen recht, bij begin- en sluite-
lementen aan drie zijden met 
afgeschuinde rand, stootrand 
recht, bij aparte tafels afge-
schuinde rand rondom).

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Bladdikte 30 mm

Variant 1
Kunststof (Unidekor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met rechte houten rand 
of optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs) Kunststof houtdecor 
volgens de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met rechte 
kunststof rand in dezelfde kleur

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen, natuur geolied, recht of 
optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs) met kunststof rand in 
dezelfde kleur. Reflectiearm soft-
touch oppervlak met anti-vinger-
print eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 30 mm

Variant 1
Beuken- eiken- of essenfineer 
(uitzondering: geen essefineer 
naturel bij afgeschuinde randuit-
voering) conform de Wilkhahn 
kleur- en oppervlaktestalen met 
rechte houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur van het fineer of 
optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs).

Variant 2
Esdoorn-, (uitzondering: geen 
esdoornfineer naturel bij afge-
schuinde randuitvoering) noten- 
of olmfineer conform de Wilkhahn 
kleurstalen met rechte houten 
rand, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer of optioneel bol met 
stootprofiel (meerprijs).

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt. 
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer. Groeikenmerken 
zijn binnen de gedefinieerde gren-
zen toegestaan.  
Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Frontpanelen
Geleiderail onder het tafelblad in 
de kleur zwart, met zwart ondoor-
zichtig weefsel, hoogte 40 cm, 
oprolbaar en onder het tafelblad 
met klittenband te bevestigen.

Tafel-tafel-verbindingsstuk 
(optioneel, niet mogelijk bij een 
afgeschuinde tafelrand)
Tafel-tafel-verbindingsstuk 
metaal model 613: twee blokkeer-
bare verbindingshaken van zwart 
poedercoatinge staalplaat met 
vier stergreepschroeven.

Normen
GS-gekeurd. 
De mAx light tafels voldoen aan 
DIN EN 15372.

Aanwijzingen
Stapelhoogte klaptafel < 150 cm: 
120 mm stapelhoogte klaptafel ≥ 
150 cm: 112 mm stapelhoogte 
inhangblad: 60 mm

Randprofielen

Houten verjongde randafwerking

Rechte kunststof rand

Houten rand recht

Houten randen, bol met stootpro-
fiel

Technische details

Programma 465 
mAx light
Design: Andreas Störiko

Ondersteluitvoeringen Poot Kolom/scharnier Tegenlager Draaglijst en kunststof 
onderdelen

48 poedercoating wit poedercoating wit wit zwart
52 aluminium gepolijst poedercoating wit of zilver 

zijdemat of gepolijst
zwart zwart

53 poedercoating zwart poedercoating zwart zwart zwart
60 poedercoating zilver 

zijdemat
poedercoating zilver 
zijdemat

poedercoating zilver 
zijdemat

zwart

72 hoogglans gepolijst poedercoating zwart, wit 
of zilver zijdemat of 
hoogglans gepolijst

zwart zwart
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Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/max/?utm_source=PL


Bladgroep Diepte
Breedte 45 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 120 852 864 876 903 934 994
130 860 885 909 942 974 1033
140 868 903 942 980 1014 1070
150 888 921 977 1018 1046 1103
160 906 941 1008 1056 1084 1141
180 – 981 1073 1132 1160 1226
200 – – 1119 1182 1218 1292
220 – – – – 1290 1365

1 HPL - kunststof variant 2 120 942 984 1015 1054 1092 1173
130 958 1014 1061 1105 1148 1228
140 974 1044 1105 1155 1200 1279
150 999 1070 1151 1207 1247 1328
160 1026 1101 1195 1256 1296 1379
180 – 1161 1284 1357 1398 1493
200 – – 1351 1431 1485 1591
220 – – – – 1583 1695

2 Fineer variant 1 120 1174 1186 1192 1228 1246 1278
130 1220 1255 1278 1315 1335 1372
140 1233 1267 1291 1330 1349 1385
150 1253 1275 1311 1343 1364 1409
160 1314 1350 1402 1439 1460 1501
180 – 1382 1457 1501 1523 1567
200 – – 1501 1550 1582 1635
220 – – – – 1653 1709

2 Fineer variant 2 120 1236 1249 1266 1307 1330 1365
130 1293 1329 1365 1409 1434 1470
140 1312 1343 1382 1425 1453 1497
150 1337 1359 1403 1446 1470 1527
160 1399 1435 1501 1546 1572 1627
180 – 1466 1554 1622 1649 1704
200 – – 1599 1674 1709 1773
220 – – – – 1779 1846

– niet leverbaar *verkrijgbaar vanaf tafeldiepte 60 cm

Rechthoek 465/00
klaptafel, stapelbaar  
tafelhoogte 73,5 cm  
poot, staande buizen en draaglijsten poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36
Rand in het verlengde afgeschuind* bij fineer variant 1 per strekkende meter 46
Rand in het verlengde afgeschuind* bij fineer variant 2 per strekkende meter 59

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55
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Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 180 981 1073 1132 1160 1226
200 – 1119 1182 1218 1292
220 – – – 1290 1365

1 HPL - kunststof variant 2 180 1161 1284 1357 1398 1493
200 – 1351 1431 1485 1591
220 – – – 1583 1695

2 Fineer variant 1 180 1382 1457 1501 1523 1567
200 – 1501 1550 1582 1635
220 – – – 1653 1709

2 Fineer variant 2 180 1466 1554 1622 1649 1704
200 – 1599 1674 1709 1773
220 – – – 1779 1846

– niet leverbaar

Rechthoek 465/11
klaptafel, stapelbaar - beginelement  
tafelhoogte 73,5 cm  
uit te breiden met de modellen 465/21* en 466/00  
*tafel-tafel-verbindingsstuk vereist  
poot, staande buizen en draaglijsten gecoat

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36
Rand driezijdig afgeschuind bij fineer variant 1 per strekkende meter 46
Rand driezijdig afgeschuind bij fineer variant 2 per strekkende meter 59

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55
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Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 180 981 1073 1132 1160 1226
200 – 1119 1182 1218 1292
220 – – – 1290 1365

1 HPL - kunststof variant 2 180 1161 1284 1357 1398 1493
200 – 1351 1431 1485 1591
220 – – – 1583 1695

2 Fineer variant 1 180 1382 1457 1501 1523 1567
200 – 1501 1550 1582 1635
220 – – – 1653 1709

2 Fineer variant 2 180 1466 1554 1622 1649 1704
200 – 1599 1674 1709 1773
220 – – – 1779 1846

– niet leverbaar

Rechthoek 465/21
klaptafel, stapelbaar - sluitelement  
tafelhoogte 73,5 cm  
poot, staande buizen en draaglijsten poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36
Rand driezijdig afgeschuind per strekkende meter 46

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613 55
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Bladgroep Diepte
Breedte 45 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 60 – 538 – – – –
70 – – 550 – – –
75 – – – 568 – –
80 – – – – 596 –
90 – – – – – 641

120 553 602 646 682 709 762
140 571 622 679 720 748 802
160 – – 711 759 786 843

1 HPL - kunststof variant 2 60 – 654 – – – –
70 – – 707 – – –
75 – – – 755 – –
80 – – – – 772 –
90 – – – – – 861

120 644 742 822 877 908 993
140 677 772 859 917 953 1037
160 – – 897 957 998 1082

2 Fineer variant 1 60 – 903 – – – –
70 – – 914 – – –
75 – – – 941 – –
80 – – – – 957 –
90 – – – – – 984

120 906 992 1027 1060 1076 1111
140 935 1022 1065 1100 1120 1158
160 – – 1104 1141 1163 1203

2 Fineer variant 2 60 – 945 – – – –
70 – – 960 – – –
75 – – – 988 – –
80 – – – – 1004 –
90 – – – – – 1025

120 976 1060 1103 1143 1165 1198
140 1014 1098 1153 1195 1218 1263
160 – – 1203 1248 1274 1329

– niet leverbaar *verkrijgbaar vanaf tafeldiepte 60 cm

Vierkant/rechthoek 466/00
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 465/00, 465/11 en 465/51

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36
Rand in het verlengde afgeschuind* bij fineer variant 1 per strekkende meter 46
Rand in het verlengde afgeschuind* bij fineer variant 2 per strekkende meter 59
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Hoekelement 90° 466/10
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 465/00 en 465/11

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 95 699 – – – –
109 – 711 – – –
116 – – 729 – –
123 – – – 757 –
137 – – – – 802

1 HPL - kunststof variant 2 95 815 – – – –
109 – 868 – – –
116 – – 916 – –
123 – – – 933 –
137 – – – – 1022

2 Fineer variant 1 95 1064 – – – –
109 – 1075 – – –
116 – – 1102 – –
123 – – – 1118 –
137 – – – – 1145

2 Fineer variant 2 95 1106 – – – –
109 – 1121 – – –
116 – – 1149 – –
123 – – – 1165 –
137 – – – – 1186

– niet leverbaar

189

mAx light 
Inhangbladen



Cirkelsegment 60° 466/11
inhangblad, stapelbaar  
voor de uitbreiding van modellen 465/00 en 465/11

€

Meerprijzen/minprijzen
Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 80 699 – – – –
90 – 711 – – –
95 – – 729 – –

100 – – – 757 –
110 – – – – 802

1 HPL - kunststof variant 2 80 815 – – – –
90 – 868 – – –
95 – – 916 – –

100 – – – 933 –
110 – – – – 1022

2 Fineer variant 1 80 1064 – – – –
90 – 1075 – – –
95 – – 1102 – –

100 – – – 1118 –
110 – – – – 1145

2 Fineer variant 2 80 1106 – – – –
90 – 1121 – – –
95 – – 1149 – –

100 – – – 1165 –
110 – – – – 1186

– niet leverbaar
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Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80 90

1 HPL - kunststof variant 1 180 981 1073 1132 1160 1226
200 – 1119 1182 1218 1292
220 – – – 1290 1365

1 HPL - kunststof variant 2 180 1161 1284 1357 1398 1493
200 – 1351 1431 1485 1591
220 – – – 1583 1695

2 Fineer variant 1 180 1382 1457 1501 1523 1567
200 – 1501 1550 1582 1635
220 – – – 1653 1709

2 Fineer variant 2 180 1466 1554 1622 1649 1704
200 – 1599 1674 1709 1773
220 – – – 1779 1846

– niet leverbaar

Rechthoek 467/00
klaptafel, stapelbaar  
tafelhoogte 73,5 cm  
poot, staande buizen en draaglijsten poedercoating

€

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium gepolijst 117
Poot aluminium hoogglans gepolijst, staande buis aluminium poedercoating 36
Poot en staande buis aluminium hoogglans gepolijst 117

Rand rondom bol met stootprofiel per strekkende meter 36
Rand rondom afgeschuind bij fineer variant 1 per strekkende meter 46
Rand rondom afgeschuind bij fineer variant 2 per strekkende meter 59

Tafel-tafel-verbindingsstuk model 613 (niet verkrijgbaar met afgeschuinde rand) 55
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Transportwagen 468/1
Basic  
80 x 150, H 100  
voor 8 klaptafels of 5 klaptafels en 4 inhangbladen met maximum bladlengte 160 cm  
laadoppervlak met viltlaag  
met riemborging

712

Transportwagen 468/2
Comfort  
85 x 190, H 100  
voor 6 klaptafels of 4 klaptafels en 3 inhangbladen  
met bladlengtes van 140-220 cm  
draagvlakken met randbescherming  
met riemborging

1296

Meerprijzen/minprijzen
Extra draagvlak, verschuifbaar voor kleinere vierkante, rechthoekige en afgeronde bladen 296

Kabeldoorvoer 707/1
Kunststof zwart, Ø 80 mm 36

Breedte blad Breedte frontpaneel
60 58 185

70 68 190

75 73 193

80 78 197

90 88 203

120 118 213

130 128 219

140 138 226

150 148 230

160 158 237

180 178 245

200 198 262

220 218 285

Hoekelement 90° 12 142

Cirkelsegment 60° 20 142

*  verkrijgbaar vanaf tafeldiepte 60 cm. 
De combinatie afgeschuinde rand met tafel-tafel-verbinders is niet leverbaar.

Frontpaneel 469
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Accessoires

Alle bureaustoelen zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te 
worden (zonder meerprijs). Elektrisch geleidende wieltjes (samen met aluminium onderstel) tegen meerprijs verkrijgbaar.

€





Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Inbouwkader Compact rond of vierkant €

Techniekelement

net

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 76

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 248

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 122

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 214

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde Techniekbox Compact bestaat uit:

Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

net

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 61

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met wireless charging aansluiting*: 232

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met voeding*: 104

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met USB-voeding*: 198

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €

*  De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
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Toepasbaar aan rechte en bolle randen, niet in combinatie met frontpanelen.

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) met vast aangesloten 
kabel, lengte ca. 330 cm 71

Keystone-module HDMI-bus met vast aangesloten kabel, lengte 
ca. 270 cm 71

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Techniekbox Compact Add: €

Techniekbox Compact Add 701/97  
met voeding: 196

1 x voeding (bij bestelling landnorm aangeven a.u.b.)  
met toevoerkabel ca. 270 cm  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Techniekbox Compact Add 701/97  
met USB-laadstopcontact: 273

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met toevoerkabel ca. 270 cm (bij bestelling landnorm aangeven 
a.u.b.)  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules
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  Geïntegreerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouwsyste-
men worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A 1 en A 3 of A 2.

Breedte blad 120 – 140 cm

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 – • – • – •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 – • – • – •

Kabeldoorvoer 707/1 – • – • – •

Breedte blad vanaf 150 cm

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • •1 • • •1 •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • •2 • • •2 •

Kabeldoorvoer 707/1 • •1 • • •1 •

1 vanaf tafelbreedte 160 cm
2 vanaf tafelbreedte 180 cm
3 vanaf tafelbreedte 200 cm

• leverbaar  
– niet leverbaar

465/00

A2

120 cm

460/00

A1 A2 A3

465/00

A1 A2 A3

465/00

A1 A3

130 – 140 cm
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  Geïntegreerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouwsyste-
men worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A 1 en A 3 of A 2.

Breedte blad 120 – 140 cm

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 – • – • – •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 – • – • – •

Kabeldoorvoer 707/1 – • – • – •

Breedte blad vanaf 150 cm

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • •1 • • •1 •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • •2 • • •2 •

Kabeldoorvoer 707/1 • •1 • • •1 •

A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

• •3 • • •3 •

• •3 • • •3 •

• •3 • • •3 •

467/00

A1 A2 A3

462/00

A1 A2 A3

465/11 
465/21

A1 A2 A3

460/11 
460/21

A1 A2 A3

A1 A2 A3A1 A2 A3
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160

160

480

80

80

160

160

480

80

80

180

80

6 personen, 
462/00 of 467/00

4 personen, 
460/00 of 465/00

12 personen, 
2 x 460/00 of 465/00
1 x 461/00 of 466/00

220

90

8 personen, 
462/00 of 467/00
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310
160

475
160 70

310

500

160

460

18 personen, 
6 x 460/00 of 465/00, 160 x 70
6 x 461/11 of 466/11, 90 x 70/70, 60°

12 personen, 
4 x 460/00 of 465/00, 160 x 70
4 x 461/10 of 466/10, 109 x 70/70, 90°

14 personen, 
5 x 460/00 of 465/00, 160 x 70
2 x 461/00 of 466/00, 70 x 70
2 x 461/10 of 466/10, 109 x 70/70, 90°
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Ondersteluitvoeringen Onderstel en frameprofielen

51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat

Programma 540 
Contas
Design: wiege, Fritz Frenkler, Anette Ponholzer

Functie
Een licht en flexibel vergaderta-
felsysteem voor een variabel 
gebruik voor vergader-, cursus- en 
trainingsruimten. Het programma 
bestaat uit vrijstaande tafels die 
naar keuze ingeklapt en gestapeld 
en uit inhangbladen, die door een 
gepatenteerde, uitdraaibare 
hoekverbindingsplaat snel en 
eenvoudig zonder gereedschap 
tot verschillende configuraties 
opgebouwd kunnen worden.

Onderstel
Poten van ronde buis Ø 38 mm, 
glanzend verchroomd of met poe-
dercoating. Verstelbare glijders 
(bij klaptafels met klemschoen) 
van polyamide in de kleur zwart 
voor zachte (standaard) en van 
polyurethaan in de kleur zwart 
voor harde vloeren (bij bestelling 
aangeven a.u.b.). Op verzoek als 
stapelbaar model (geïntegreerde 

stapelbuffer) met naar binnen toe 
inklapbare tafelpoten, die door 
middel van een onder in het tafel-
blad gemonteerd pootraster vast-
gehouden worden. Pootraster van 
zwart polyamide. De verbindings-
plaat van tafels en inhangbladen 
zijn van zinkdrukgietwerk, ver-
chroomd of voorzien van een poe-
dercoating. De verbindingsplaat 
van de inhangbladen hebben een 
stapelbuffer en een vergrendel-
plaat. De tafels hebben een tafel-
tafel-verbindingsstuk.

Bladen
Spaanstaafplaat met een verdekt, 
recht randprofiel.

Bladgroep 1 - HPL - kunststof
Bladdikte 34 mm  
HPL - kunststof conform de Wilk-
hahn kleur- en oppervlaktestalen 
met beuken randprofiel, naturel 
geolied.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 34 mm  
variant 1:  
beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen met een randafwerking, 
verregaand in dezelfde kleur als 
het fineer.  
Variant 2:  
esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met gelijmde rand, verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  

met gesloten poriën: esdoorn-, 
beukenfineer. Groeikenmerken 
zijn binnen de gedefinieerde gren-
zen toegestaan.

Frontpanelen
Aluminium frames met poeder-
coating zilver zijdemat, bespan-
nen met een transparant, antra-
cietkleurig weefsel. Handgrepen 
van zwart polyamide.

Normen
De Contas tafels voldoen aan 
DIN EN 527.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Technische details
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Verdere 
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Contas 
Inhangblad bladdiepte 75 cm

Vierkant 540/11
75 x 75, H 73
Onderstel aluminium poedercoating 1365 1609 1805

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 390 390 390
Als klaptafel 188 188 188

Rechthoek 540/15
75 x 150, H 73
onderstel aluminium poedercoating 1689 2145 2486

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 422 422 422
Als klaptafel 188 188 188

Rechthoek 540/18
75 x 180, H 73
Onderstel aluminium poedercoating 1950 2423 2811

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 440 440 440
Als klaptafel 188 188 188

Rechthoek 541/15
75 x 150
onderstel aluminium poedercoating 1328 1784 2125

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 160 160 160
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Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte glijders besteld te worden (zonder 
meerprijs). Passende frontpanelen voor de lange en de kopse kanten zie onder accessoires.

BladgroepContas 
Systeem- en klaptafels bladdiepte 75 cm
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Contas 
Inhangblad bladdiepte 90 cm
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Rechthoek 540/25
90 x 150, H 73
onderstel aluminium poedercoating 1872 2256 2634

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 439 439 439
Als klaptafel 188 188 188

Rechthoek 540/28
90 x 180, H 73
onderstel aluminium poedercoating 2097 2502 2941

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 455 455 455
Als klaptafel 188 188 188

Rechthoek 541/25
90 x 150
onderstel aluminium poedercoating 1508 1892 2270

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium glanzend verchroomd 160 160 160

Contas 
Systeem- en klaptafels bladdiepte 90 cm

202

Alle tafels zijn met glijders voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte glijders besteld te worden (zonder 
meerprijs). Passende frontpanelen voor de lange en de kopse kanten zie onder accessoires.

Bladgroep



Transportwagen 546/75
voor het transport van vijf klaptafels 540/15 (tafeldiepte 75 cm) 1296

Transportwagen 546/90
voor het transport van vijf klaptafels 540/25 (tafeldiepte 90 cm) 1296

Frontpaneel 549/02
Lengte 65, H 40 voor het model 540/11 en kopse kanten van de modellen 540/15 en 540/18 411

549/03
Lengte 80, H 40 voor de kopse kanten van de modellen 540/25 en 540/28 427

549/04
Lengte 140, H 40 voor de modellen 540/15 en 540/25 601

549/05
Lengte 170, H 40 voor de modellen 540/18 en 540/28 617

549/10
Lengte 148, H 40 voor de modellen 541/15 en 541/25 617

Tafel-tafel-verbindingsstuk 549/20
14

Tafel-inhangblad-verbindingsstuk 549/21
17

€
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Contas 
Accessoires



Ondersteluitvoeringen Poot Staande buis en draaglijsten Dragers

51 glanzend verchroomd poedercoating zilver zijdemat of 
zwart of glanzend verchroomd

poedercoating zwart

52 aluminium gepolijst poedercoating zilver zijdemat of 
zwart (Timetable / Timetable Smart) 
staande buizen blank geanodiseerd 
(Timetable Shift)

poedercoating zwart (Timetable / 
Timetable Smart) poedercoating 
zilver zijdemat (Timetable Shift)

53 poedercoating zwart (Timetable 
Shift)

poedercoating zwart 60, poedercoating zilver zijdemat

60 poedercoating zilver zijdemat 
(Timetable Shift)

poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat

Functie
Mobiel tafelprogramma met een 
verticaal, over de lengte- as kan-
telbaar tafelblad, de poten 
draaien daarbij automatisch zij-
waarts (niet bij de modelserie 
Timetable Smart en Timetable 
Shift), variabel toepasbaar in mul-
tifunctionele ruimten voor inter-
actieve en dynamische vergader-
vormen. Ideaal in combinatie met 
het programma Confair en het 
tafelprogramma Logon voor multi-
functioneel gebruik in hoogwaar-
dig ingerichte vergader- en 
spreekkamers en ruimten waar 
lezingen gehouden worden. Time-
table Smart is uitermate geschikt 
voor toepassing in polyvalente 
ruimten en op tijdelijke werkplek-
ken. Met omhoog gekanteld blad 
uiterst compact in elkaar te schui-
ven, Timetable Smart met geïnte-
greerde stapelbuffer, het stape-
len gebeurt schrankgewijs.

Bladgroep 5 - melaminecoating 
(alleen bij Timetable Smart)

Onderstel
Poot van hogedruk aluminium, 
glanzend verchroomd of alumi-
nium gepolijst. Staande buizen en 
draaglijsten van staal, poedercoa-
ting zilver zijdemat of zwart. 
Staande buizen optioneel glan-
zend verchroomd verkrijgbaar 
(enkel standaard bij Timetable). 
Bladdragers van drukgegoten 
zink, poedercoating zwart. Bij 
Timetable Smart zijn de dragers 
van staalprofiel, beugelgrepen 
van stalen ronde buis, poedercoa-
ting zwart. Blokkeerbare, nivel-
leerbare zwenkwielen met een 
loopvlak van zwart polyamide als 
standaarduitvoering voor tapijt; 
met een loopvlak van poly-
urethaan voor harde vloeren 
(bij bestelling a.u.b vermelden).

Timetable Shift

Onderstel
Poot van hogedruk aluminium, 
glanzend verchroomd, gepolijst of 
met poedercoating zilver zijdemat 
of zwart. Staande van aluminium-
profiel, blank geanodiseerd of 
poedercoating zilver zijdemat of 
zwart. Bij glanzend verchroomde 
wielarmen poedercoating zwart. 
Staande buizen optioneel glan-
zend verchroomd verkrijgbaar. 
Draaglijsten van aluminiumprofiel 
met geïntegreerde kabelkorf, 
afhankelijk van de pootuitvoering 
poedercoating zilver zijdemat of 
zwart. Bladdrager van stalen pro-
fiel. Stang van stalen ronde buis, 
afhankelijk van de pootuitvoering 
poedercoating zwart of zilver zij-
demat. Blokkeerbare, in hoogte 
verstelbare zwenkwielen van poly-
amide.

Normen
De Timetable Shift tafels voldoen 
aan de norm DIN ﾠEN ﾠ527.

Bladen
Spaanstaafplaat met een gebo-
gen houten randafwerking 
rondom met een geïntegreerd 
stootprofiel van zwart elastomeer.  
Bij Timetable Smart blad melami-
nehars poedercoating in de kleu-
ren licht- of donkergrijs en met 
een rechte kunststof randafwer-
king in dezelfde kleur als het blad 
of optioneel met spaanplaat, met 
een gebogen houten randafwer-
king met geintegreerd stootprofiel 
van zwart elastomeer.

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 26 mm

Variant 1
Kunststof (Unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied of met een kunst-
stof randprofiel in dezelfde kleur. 
Kunststof houtdecor conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met kunststof rand in 
dezelfde kleur.

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied. Reflectiearm 
softtouch oppervlak met anti-vin-
gerprint eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm 

Variant 1
Beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen (uitzondering: geen essen-
fineer naturel bij afgeschuinde 
randafwerking) met een houten 
rand, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer.

Variant 2
Esdoorn-, (uitzondering: geen 
esdoornfineer naturel bij afge-
schuinde randuitvoering), noten- 
of olmfineer conform de Wilkhahn 
kleur- en oppervlaktestalen met 
houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmfineer alsook Wilk-
hahn-fineer mokka. Met gesloten 
poriën: esdoorn- en beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Bladgroep 5 - melaminecoating 
(alleen bij Timetable Smart)
Bladdikte 25 mm

Melaminehars, poedercoating in 
de kleuren wit, licht- of donkergrijs 
met kunststof randafwerking in 
dezelfde kleur. Voor de op de prijs-
lijst vermelde formaten zijn er ver-
dere bladoppervlakken op aan-
vraag verkrijgbaar.

Frontpanelen
Aluminium-frame, poedercoating 
zilver zijdemat in de kleur antra-
ciet of bespannen met zwart 
weefsel. Handgrepen van zwart 
polyamide.

Tafel-tafel-verbindingsstukken 
(optioneel)
Tafel-tafel-verbindingsstuk 
metaal  
model 613: twee blokkeerbare ver-
bindingshaken van zwart poeder-
coated staalplaat met vier ster-
greepschroeven en bovendien 
voor Timetable Smart: Tafel-tafel-
verbindingsstukken kunststof.  
Model 616: twee draaibare kop-
pelhaken en 2 tegenstukken van 
zwart doorgekleurd, glasvezelver-
sterkt polyamide met onderleg-
plaatjes.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Randprofielen

Standaard uitvoering: bol met 
geïntegreerd stootprofiel

Alternatief: recht met geïnte-
greerd stootprofiel

Rechte kunststof rand

Technische details

Programma 610 
Timetable
Design: Andreas Störiko
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Verdere 
informatie 
Timetable

Verdere 
informatie 
Timetable Smart

Verdere 
informatie 
Timetable Shift

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/timetable/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/timetable-smart/?utm_source=PL
https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/timetable-shift/?utm_source=PL


Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80

1 HPL - kunststof variant 1 140 1654 1732 1814 1851
150 1716 1813 1876 1900
160 1778 1872 1912 1938
180 1840 1922 1969 2001

1 HPL - kunststof variant 2 140 1787 1889 1986 2035
150 1860 1985 2060 2097
160 1934 2057 2111 2148
180 2016 2129 2193 2239

2 Fineer variant 1 140 1842 1959 2075 2150
150 1936 2095 2202 2237
160 2028 2192 2261 2291
180 2118 2264 2345 2396

2 Fineer variant 2 140 2081 2228 2374 2481
150 2207 2400 2557 2592
160 2331 2535 2603 2663
180 2452 2625 2708 2794

Rechthoek 610/00
75 x 150 H 73 inschuifbaar

€

Poot aluminium gepolijst, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating 66
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd, draaglijsten aluminium poedercoating 112

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 140 cm) 692
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 150 cm) 697
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 160 cm) 706
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 180 cm) 717

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613, metaal (2 stuks) 55
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Timetable 
Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



– niet leverbaar

Cirkelsegment 30° 610/15
bijv. 80 x 120/161, H 73, inschuifbaar  
zitpositie (zwenkactivering) naar keuze aan de in- of buiten radius  
(bij bestelling vermelden a.u.b.)

€

Poot aluminium gepolijst, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating 66
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd, draaglijsten aluminium poedercoating 112

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613, metaal (2 stuks) 55

Bladgroep Diepte
Breedte 70 80

1 HPL - kunststof variant 1 120/156 1745 –
120/161 – 1795

1 HPL - kunststof variant 2 120/156 1942 –
120/161 – 2027

2 Fineer variant 1 120/156 2139 –
120/161 – 2189

2 Fineer variant 2 120/156 2531 –
120/161 – 2581

Timetable 
Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).
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Rechthoek 612/00
bijv. 75 x 150, H 73 inschuifbaar

€

Poot aluminium gepolijst, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten aluminium poedercoating 66

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613, metaal (2 stuks) 55
Tafel-tafel-verbindingsstukken model 616, kunststof (2 stuks) 55

Bladgroep Diepte
Breedte 60 70 75 80

5 Melaminecoating 120 975 – – –
140 – 1047 – –
150 1045 – 1051 –
160 – – – 1066

1 HPL - kunststof variant 1 120 1344 – – –
140 – 1417 – –
150 1414 – 1430 –
160 – – – 1454

1 HPL - kunststof variant 2 120 1502 – – –
140 – 1625 – –
150 1610 – 1666 –
160 – – – 1639

2 Fineer variant 1 120 1644 – – –
140 – 1716 – –
150 1708 – 1726 –
160 – – – 1756

2 Fineer variant 2 120 1963 – – –
140 – 2044 – –
150 2038 – 2061 –
160 – – – 2120
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Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).

– niet leverbaar

Timetable Smart 
Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



Rechthoek 614/00
bijv. 90 x 180, H 73 inschuifbaar

€

Poot aluminium poedercoating, staande buizen en draaglijsten poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen blank geanodiseerd, draaglijsten poedercoating 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten poedercoating 180
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen glanzend verchroomd, draaglijsten 
poedercoating 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 150 cm) 697
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 160 cm) 706
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 180 cm) 717
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 200 cm) 730
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 210 cm) 874

Tafel-tafel-verbindingsstukken model 613, metaal (2 stuks) 55

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100 105

1 HPL - kunststof variant 1 150 1383 1436 – –
160 1436 1539 1668 –
180 1555 1634 1905 2017
200 1757 1873 2143 2216
210 1936 2048 2355 2442

1 HPL - kunststof variant 2 150 1573 1651 – –
160 1651 1771 1928 –
180 1787 1898 2205 2333
200 2020 2170 2481 2573
210 2216 2366 2713 2821

2 Fineer variant 1 150 1617 1694 – –
160 1694 1852 1991 –
180 1875 1945 2269 2372
200 2090 2217 2547 2693
210 2295 2410 2762 2865

2 Fineer variant 2 150 1937 1978 – –
160 1978 2197 2325 –
180 2239 2278 2640 2743
200 2419 2587 2954 3107
210 2684 2789 3167 3290

– niet leverbaar
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Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



Tonvorm 614/42
bijv. 80/100 x 180, H 73 inschuifbaar

€

Poot aluminium poedercoating, staande buizen en draaglijsten poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen blank geanodiseerd, draaglijsten poedercoating 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten poedercoating 180
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen glanzend verchroomd, draaglijsten 
poedercoating 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 80/100 80/105

1 HPL - kunststof variant 1 180 1997 –
210 – 2533

1 HPL - kunststof variant 2 180 2283 –
210 – 2899

2 Fineer variant 1 180 2360 –
210 – 2956

2 Fineer variant 2 180 2731 –
210 – 3382
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Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).

– niet leverbaar

Timetable  Shift 
Tafels

Alle tafels zijn met wieltjes voor zachte vloeren (bijv. tapijtvloeren) uitgevoerd. Bij harde vloeren (bijv. tegels, parket) dienen zachte wieltjes besteld te worden (zonder 
meerprijs).



€

Kabeldoorvoer 707/1
Kunststof zwart, Ø 80 mm 36

Kabeldoorvoer 707/2
Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm 137

Kabeldoorvoer 707/3
Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm 137
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Timetable 
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Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 of 701/70

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/60  
met 3 stopcontacten: 596

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel, lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/70  
met 4 stopcontacten: 940

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel – lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
3,5 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 300 cm

Inbouwkader Compact rond of vierkant

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 139

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 311

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 185

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 277

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Meerprijzen/minprijzen

Techniekbox met openingsmechanisme door druk op de knop 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Voor inbouwpositie A2 set geïntegreerde Techniekbox 
Tweezijdig bestaat uit: € Set geïntegreerde Techniekbox Compact bestaat uit: €

212

Set tafelinbouwsystemen
Timetable



Kabeldoorvoer 707/1 of 707/2 of 707/3

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set kabeldoorvoer 707/1 128

Kunststof zwart, Ø 80 mm

Set kabeldoorvoer 707/2 230

Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm

Set kabeldoorvoer 707/3 230

Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm

*   De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
Bladdoorvoer-uitvoeringen: zie accessoires 210

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set kabeldoorvoer bestaat uit: €Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €

Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 93

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met wireless charging aansluiting*: 263

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met voeding*: 138

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96  
met USB-voeding*: 232

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105
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Inbouwklep Executive of Basic

Trekbeveiliging 614/8

Kabelklem 614/9

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm
Bladgroep 1, kunststof inclusief bevestigingsmateriaal in de 
draaglijst 780

Bladgroep 2, variant 1 en 2 inclusief bevestigingsmateriaal voor 
stekkerdoos. Stekkerdoos a.u.b. apart bestellen. Mogelijke 
montagehoek horizontaal.

1010

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm

Inclusief bevestigingsmateriaal voor stekkerdoos. Stekkerdoos 
a.u.b. apart bestellen. Mogelijke montagehoek horizontaal 144

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Voor mod. 614/00 montagepositie M2; set inbouwklep voor 
positie boven draaglijst bestaat uit: €Set inbouwklep met kabelkorf bestaat uit: €

Inbouwklep Executive of Basic

Kabelkorf voor contactdoos

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 1155

Bladgroep 2, variant 1 en 2 Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
stekkerdoos. Stekkerdoos a.u.b. apart bestellen. Mogelijke 
montagehoek verticaal.

1386

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm
Inclusief bevestigingsmateriaal voor stekkerdoos. Stekkerdoos 
a.u.b. apart bestellen. Mogelijke montagehoek verticaal. 518

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105
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Mod. 708/1 contactdoos met 3 stopcontacten 47

3x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/2 contactdoos met 3 stopcontacten: 224

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze met 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus  
(laadstroom 2,1 A) voor het opladen van maximaal twee mobiele 
toestellen

Mod. 708/4 contactdoos met 4 stopcontacten: 57

4x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/5 contactdoos met 4 stopcontacten: 572

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
35 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten kabels, 
lengte ca. 300 cm

Mod. 708/6 contactdoos met 5 stopcontacten: 339

3 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde)  
1 x data aansluiting met 1 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm

Voor mod. 614/00 montagepositie M2; set inbouwklep voor 
positie boven draaglijst bestaat uit: € Stekkerdozen voor set inbouwklep €

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

708/9 doorvoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Timetable

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 – • – – • –

Inbouwklep Executive | Basic – •1 – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 – • – – • –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

1 vanaf tafelbreedte 75 cm
• leverbaar  
– niet leverbaar

610/00

A1 A2 A3

610/15
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Timetable Smart

A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

– • – – • –

– – – – – –

• • • • • •

– • – – • –

• • • • • •

  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Timetable

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 – • – – • –

Inbouwklep Executive | Basic – •1 – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 – • – – • –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

610/15 612/00

A1 A2 A3
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, twee-
zijdig of inbouwkleppen

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Timetable Shift

Set Inbouwpositie A 1 A 2 A 3 M 2 M 2

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 – • – – –

Inbouwklep Executive | Basic – •2 – • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 – • – • –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • •

2 vanaf tafeldiepte 100 cm
• leverbaar  
– niet leverbaar

614/42

M2

614/00

M2

A1 A2 A3
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24 personen, 
Timetable 

12 x 610/15, 120/161x80

20 personen, 
Timetable

6 x 610/15, 120/161x80 
4 x 610/00, 160x80

624

632

624
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22 personen, 
Timetable

8 x 610/15, 120/161 x 80 
3 x 610/00, 160x80

977

420
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21 (28) personen,
Timetable Shift

7 (8) x 614/00, 210x105

18 (22) personen, 
Timetable Shift 

6 x 614/00, 210x105

20 personen, 
Timetable Smart 

10 x 612/51, 150x60

630

420

630

210

530

450
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Technische details

Functie
Mobiel tafelprogramma met in de 
langsas verticaal zwenkbare tafel-
bladen. Het programma Timetable 
is ideaal in combinatie met het 
programma Confair en het tafel-
programma Logon voor het multi-
functionele gebruik van hoog-
waardig ingerichte cursus-, 
conferentie-, college- en verga-
derruimten. Met omhoog 
gezwenkt blad is Timetable uiterst 
compact in elkaar te rangschik-
ken, Timetable Lift met borging en 
verschuiving aan de zijkant bij het 
rangschikken. Timetable Lift met 
elektromotorische hoogteverstel-
ling (73-139 cm), optioneel met 
accuwerking. Met beschrijfbaar 
en optioneel magnetisch opper-
vlak bovendien als whiteboard en 
projectieoppervlak te gebruiken.

Onderstel
Poot van aluminium glanzend ver-
chroomd, gepolijst of met poeder-
coating zilver zijdemat of zwart. 
Elektromorisch uitschuifbare 
kolom met geïntegreerde sensor 
als klembescherming. Staande 
buizen en dwarsdrager van stalen 
buis, poedercoating zilver zijde-
mat of zwart. Bladdrager van sta-
len profiel, handgreep van ronde 
stalen buis, poedercoating zwart. 
Blokkeerbare, nivelleerbare 
zwenkwielen met een loopvlak van 
zwart polyamide als standaarduit-
voering voor tapijt; met een loop-
vlak van polyurethaan voor harde 
vloeren (bij bestelling a.u.b ver-

melden). De elektronische bestu-
ring, inclusief drie meter toevoer-
kabel en kabelnet en 
opnamevoorziening voor de optio-
nele accu is onder het tafelblad 
gemonteerd.

Bladen
Spaanplaat met ronde of rechte 
houten rand rondom met geïnte-
greerd stootprofiel van zwart 
elastomeer of met een rechte 
kunststof rand rondom. Bij Time-
table-Lift met geïntegreerde toets 
voor de hoogteverstelling.

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 26 mm

Variant 1
Kunststof (unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied. Kunststof hout-
decor conform de Wilkhahn kleur- 
en oppervlaktestalen met kunst-
stof rand in dezelfde kleur.

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied. Reflectiearm 
softtouch oppervlak met anti-vin-
gerprint eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm 

Variant 1
Beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen met een houten kantafwer-
king, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer.

Variant 2
Esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met houten rand verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: esdoorn-, 
beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Blad met board-functie
Bladdikte 26 mm  
Kunststof wit met kunststof rand 
in dezelfde kleur. Blad met viltstif-
ten beschrijfbaar, droog uitwis-
baar en geschikt als projectieop-
pervlak, optioneel magnetisch. 

Voor de op de prijslijst vermelde 
formaten zijn er verdere bladop-
pervlakken op aanvraag verkrijg-
baar.

Accu-box
Compacte en sterke lithium-
ionen-accu met een capaciteit 
van 2,2 AH voor circa 40 slagen 
per lading. Met LED laadtoestand-
weergave en akoestisch signaal 
voor het opnieuw opladen. Met 
oplader, achteraf monteerbaar.

Randprofielen

Standaarduitvoering: bol met 
stootprofiel

Alternatief: Rechte rand met 
stootprofiel

Rechte kunststof rand

Normen
De in hoogte verstelbare tafels 
voldoen aan de eisen vastgelegd 
in het DIN-vakrapport 147, aan de 
DIN EN 527 en de aan eisen van 
het Duitse GS-keurmerk 
(“Geprüfte Sicherheit”).

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Ondersteluitvoeringen Voet Staande buis en draaglijsten Dragers

51 Glanzend verchroomd Poedercoating zilver zijdemat of 
zwart

Poedercoating zwart

52 Aluminium gepolijst Poedercoating zilver zijdemat of 
zwart

Poedercoating zwart

53 Poedercoating zwart Poedercoating zwart Poedercoating zwart
60 Poedercoating zilver zijdemat Poedercoating zilver zijdemat Poedercoating zilver zijdemat

Programma 615 
Timetable Lift
Design: Andreas Störiko

224224

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/timetable-lift/?utm_source=PL


Rechthoek 615/00
Elektromotorisch in hoogte verstelbaar (73 - 139 cm)

€

Poot aluminium poedercoating, staande buizen en draaglijsten poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staanade buizen en draaglijsten poedercoating 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten poedercoating 180

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Accu-box: lithium-ionen-accu met oplader 248

Bladgroep Diepte
Breedte 75 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 150 2138 – – –
160 – 2193 – –
180 – – 2395 –
200 – – – 2908

1 HPL - kunststof variant 2 150 2313 – – –
160 – 2393 – –
180 – – 2646 –
200 – – – 3159

2 Fineer variant 1 150 2373 – – –
160 – 2455 – –
180 – – 2707 –
200 – – – 3316

2 Fineer variant 2 150 2698 – – –
160 – 2741 – –
180 – – 3043 –
200 – – – 3727

– niet leverbaar
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Rechthoek 615/10
met board-functie 
elektromotorisch in hoogte verstelbaar (73 - 139 cm)  
blad wit, beschrijfbaar met viltstiften,  
geschikt als projectieoppervlak

€

Poot aluminium poedercoating, staande buizen en draaglijsten poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staanade buizen en draaglijsten poedercoating 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen en draaglijsten poedercoating 180

Accu-box: lithium-ionen-accu met oplader 248

Bladgroep Diepte
Breedte 75 80 90 100

1 Blad met board-functie 150 1943 (58*) – – –
160 – 1992 (60*) – –
180 – – 2208 (70*) –
200 – – – 2756 (80*)

1 Blad met board-functie 
magnetisch 

150 2269 (58*) – – –
160 – 2367 (60*) – –
180 – – 2540 (70*) –
200 – – – 3020 (80*)

* Mogelijke diagonaal van de projectiemaat (inch)

– niet leverbaar
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Accu-box 615/01
Compacte en sterke lithium-ionen-accu  
met oplader, achteraf monteerbaar

248

Whiteboard Set Pro 615/02
Voor Timetable Lift met Board-functie, bestaat uit:  
1 opbergtas van grijze vilt voor het ophangen aan de draaglijst of het tafelblad ,  
4 whiteboardmarker met punt in de kleuren zwart, rood, groen, blauw 
1 extra grote reinigingsdoek 40 x 40 cm  
2 whiteboardreinigers voor  
10 magneten, Ø 34 mm, wit  
1 fles bordenreiniger, pompspray 250 ml

193

€
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Ondersteluitvoeringen Poot Standbuis Dragers en lijsten

51 glanzend verchroomd poedercoating zwart of glanzend 
verchroomd

poedercoating zwart

52 aluminium gepolijst blank geanodiseerd poedercoating zilver zijdemat
53 poedercoating zwart poedercoating zwart poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat

Programma 620 
Logon
Design: Andreas Störiko

Functie
Losse tafels voor gebruik in kan-
toorruimten en systeemcompo-
nenten voor vast gemonteerde 
tafelopstellingen in vergaderza-
len. Ideaal in combinatie met de 
Confair en Timetable klaptafels 
voor variabel indeelbare vergader-
zalen.

Onderstel
Poot van hogedruk aluminium, 
glanzend verchroomd, gepolijst of 
voorzien van een poedercoating 
conform Wilkhahn kleurstalen. 
Staande buizen van aluminium-
profiel, blank geanodiseerd of 
poedercoating, bij poten glanzend 
verchroomd en poedercoating 
zwart. Bij tafeldiepte 75 cm zijn de 
poten weggeklapt. Dragers van 
drukgegoten aluminium, afhanke-
lijk van de pootuitvoering poeder-
coating zilver zijdemat of zwart. 
Staande buizen optioneel glan-
zend verchroomd verkrijgbaar. 
Draaglijsten van aluminium pro-
fiel, afhankelijk van de pootuitvoe-
ring poedercoating zilver zijdemat 
of zwart. Tafels met een diepte 
van 75 – 90 cm hebben één draag-
lijst in het midden, tafels met een 
diepte van 100 – 130 cm hebben 
twee draaglijsten. Verstelbare glij-
ders van zwart polyamide. Blok-
keerbare wieltjes van zwart poly-
amide. Model 621/35: Draaglijsten 

van staalprofiel, afhankelijk van 
de pootuitvoering poedercoating 
zilver zijdemat of zwart. Verstel-
bare glijders van zwart polyamide.

Bladen
Spaanplaat met ronde of rechte 
houten rand rondom en geïnte-
greerd stootprofiel van zwart 
elastomeer of met een rechte 
kunststof rand rondom. Bij sys-
teemelementen stootrand recht, 
zonder profiel.

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 26 mm

Variant 1
Kunststof (Unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied of met een kunst-
stof randprofiel in dezelfde kleur. 
Kunststof houtdecor op aanvraag.

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met houten randprofiel, 
naturel geolied. Reflectiearm 
softtouch oppervlak met anti-vin-
gerprint eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 26 mm 

Variant 1
Beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen (uitzondering: geen essen-
fineer naturel bij afgeschuinde 
randafwerking) met een houten 
rand, verregaand in dezelfde kleur 
als het fineer.

Variant 2
Esdoorn-, (uitzondering: geen 
esdoornfineer naturel bij afge-
schuinde randuitvoering), noten- 
of olmfineer conform de Wilkhahn 
kleur- en oppervlaktestalen met 
houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmfineer alsook Wilk-
hahn-fineer mokka. Met gesloten 
poriën: esdoorn- en beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Frontpanelen
Golvend geëxtrudeerd aluminium-
profiel, blank geanodiseerd of met 
een zwarte poedercoating. 
Schroefverbindingen met het blad 
blank geanodiseerd. Frontpanelen 
kunnen ook naderhand worden 
aangebracht. Prijs op aanvraag.

Normen
De Logon tafels voldoen aan de 
norm ANSI/BIFMA X 5.5.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Randprofielen

Standaard uitvoering: bol met 
geïntegreerd stootprofiel

Alternatief: recht met geïnte-
greerd stootprofiel

Rechte kunststof rand

Technische details

228228

Verdere 
informatie
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Rechthoek 620/00
120 x 240, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 180
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 150 cm) 418
Frontpaneel aluminium blank geanodiseerd (lengte 150 cm) 442
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 180 cm) 483
Frontpaneel aluminium blank geanodiseerd (lengte 180 cm) 509
Frontpaneel aluminium poedercoating (lengte 240 cm) 655
Frontpaneel aluminium blank geanodiseerd (lengte 240 cm) 696

Met wieltjes (tot max. breedte 200 cm verkrijgbaar) 159

Bladgroep Diepte
Breedte 75 80 90 100 110 120 130

1 HPL - kunststof variant 1 150 1309 1553 1633 1667 1710 1775 1789
160 1425 1601 1664 1683 1734 1791 1798
180 1474 1648 1699 1785 1799 1826 1845
200 1557 1722 1783 1886 1899 1927 1946
220 1600 1786 1871 1971 1986 2016 2084
230 1621 1853 1931 1984 2008 2035 2150
240 1640 1871 1960 2012 2039 2050 2176
300 – – – 2341 2385 2402 2571

1 HPL - kunststof variant 2 150 1483 1736 1840 1898 1964 2052 2089
160 1609 1797 1887 1931 2005 2087 2120
180 1682 1871 1948 2062 2106 2159 2205
200 1788 1969 2060 2193 2238 2296 2348
220 1854 2057 2175 2310 2359 2423 2525
230 1889 2136 2249 2339 2398 2460 2610
240 1916 2167 2293 2381 2446 2494 2657
300 – – – 2803 2893 2956 3172

2 Fineer variant 1 150 1355 1609 1711 1731 1789 1854 1869
160 1483 1661 1728 1754 1823 1873 1891
180 1533 1708 1764 1868 1890 1921 1941
200 1626 1793 1860 1980 1999 2028 2059
220 1670 1862 1958 2043 2095 2120 2197
230 1703 1940 2027 2094 2108 2141 2269
240 1717 1958 2060 2110 2154 2176 2312
300 – – – 2471 2524 2547 2732

2 Fineer variant 2 150 1614 1884 2008 2084 2169 2248 2323
160 1754 1949 2071 2101 2219 2327 2356
180 1831 2053 2111 2272 2332 2368 2401
200 1950 2187 2257 2443 2469 2547 2586
220 2051 2323 2407 2561 2615 2692 2804
230 2097 2389 2506 2613 2681 2725 2891
240 2136 2407 2593 2693 2730 2770 2943
300 – – – 3101 3164 3208 3458

– niet leverbaar
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Bladgroep Diepte
Breedte 100/120 100/130

1 HPL - kunststof variant 1 240 2241 –
260 2642 –
300 – 2685

1 HPL - kunststof variant 2 240 2685 –
260 3123 –
300 – 3286

2 Fineer variant 1 240 2355 –
260 2806 –
300 – 2828

2 Fineer variant 2 240 2888 –
260 3450 –
300 – 3475

Tonvorm 627/42
bijv. 100/120 x 260, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 180
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

– niet leverbaar
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Rond 621/35
bijv. Ø 160, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating 
onderstel met gelaste rechthoekige stalen draaglijst  
fineerverloop: dwars gefineerd

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 129
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 270
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 606

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Rond 622/45
bijv. Ø 180, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating 
onderstel met gelaste rechthoekige stalen draaglijst  
fineerverloop: dwars gefineerd

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 172
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 360
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 808

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep
Ø 150 Ø 160

1 HPL - kunststof variant 1 3846 3868

2 Fineer variant 1 4788 4914

2 Fineer variant 2 4993 5148

Bladgroep
Ø 180 Ø 220

1 HPL - kunststof variant 1 4075 5036

1 HPL - kunststof variant 2 4575 5781

2 Fineer variant 1 4816 5721

2 Fineer variant 2 5489 6541
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Rechthoek 620/11
Beginelement  
bijv. 90 x 180, H 73  
mogelijk uit te breiden met de modellen 620/21, 620/31, 620/41, 624/91

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 180
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100 110 120 130

1 HPL - kunststof variant 1 160 1601 1664 1683 1734 1791 1798
180 1648 1699 1785 1799 1826 1845
200 1722 1783 1886 1899 1927 1946
220 1786 1871 1971 1986 2016 2084
240 1871 1960 2012 2039 2050 2176

1 HPL - kunststof variant 2 160 1797 1887 1931 2005 2087 2120
180 1871 1948 2062 2106 2159 2205
200 1969 2060 2193 2238 2296 2348
220 2057 2175 2310 2359 2423 2525
240 2167 2293 2381 2446 2494 2657

2 Fineer variant 1 160 1661 1728 1754 1823 1873 1891
180 1708 1764 1868 1890 1921 1941
200 1793 1860 1980 1999 2028 2059
220 1862 1958 2043 2095 2120 2197
240 1958 2060 2110 2154 2176 2312

2 Fineer variant 2 160 1949 2071 2101 2219 2327 2356
180 2053 2111 2272 2332 2368 2401
200 2187 2257 2443 2469 2547 2586
220 2323 2407 2561 2615 2692 2804
240 2407 2593 2693 2730 2770 2943
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Rechthoek 620/21
Eindelement 
bijv. 90 x 180, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100 110 120 130

1 HPL - kunststof variant 1 160 1204 1267 1286 1337 1394 1401
180 1251 1302 1388 1402 1429 1448
200 1325 1386 1489 1502 1530 1549
220 1389 1474 1574 1589 1619 1687
240 1474 1563 1615 1642 1653 1779

1 HPL - kunststof variant 2 160 1400 1490 1534 1608 1690 1723
180 1474 1551 1665 1709 1762 1808
200 1572 1663 1796 1841 1899 1951
220 1660 1778 1913 1962 2026 2128
240 1770 1896 1984 2049 2097 2260

2 Fineer variant 1 160 1264 1331 1357 1426 1476 1494
180 1311 1367 1471 1493 1524 1544
200 1396 1463 1583 1602 1631 1662
220 1465 1561 1646 1698 1723 1800
240 1561 1663 1713 1757 1779 1915

2 Fineer variant 2 160 1552 1674 1704 1822 1930 1959
180 1656 1714 1875 1935 1971 2004
200 1790 1860 2046 2072 2150 2189
220 1926 2010 2164 2218 2295 2407
240 2010 2196 2296 2333 2373 2546
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Rechthoek 620/31
Tussenelement  
bijv. 90 x 180, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100 110 120 130

1 HPL - kunststof variant 1 160 1204 1267 1286 1337 1394 1401
180 1251 1302 1388 1402 1429 1448
200 1325 1386 1489 1502 1530 1549
220 1389 1474 1574 1589 1619 1687

1 HPL - kunststof variant 2 160 1400 1490 1534 1608 1690 1723
180 1474 1551 1665 1709 1762 1808
200 1572 1663 1796 1841 1899 1951
220 1660 1778 1913 1962 2026 2128

2 Fineer variant 1 160 1264 1331 1357 1426 1476 1494
180 1311 1367 1471 1493 1524 1544
200 1396 1463 1583 1602 1631 1662
220 1465 1561 1646 1698 1723 1800

2 Fineer variant 2 160 1552 1674 1704 1822 1930 1959
180 1656 1714 1875 1935 1971 2004
200 1790 1860 2046 2072 2150 2189
220 1926 2010 2164 2218 2295 2407
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Cirkelsegment 30° 620/41
Tussenelement
90 x 155, Ri 210/Ra 300, H 73  
(als uitbreiding of voor tafelsysteem in Ø 600 cm)  
poot en staande buizen aluminium poedercoating, onderstel met 
gelaste rechthoekige draaglijst 1782 2052 1857 2099

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank 
geanodiseerd 43 43 43 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium 
poedercoating zwart 90 90 90 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202 202 202 202
Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per 
strekkende meter -16 -16 -16 -16

Cirkelsegment 45° 620/41
Tussenelement
90 x 153, Ri 110/Ra 200, H 73  
(als uitbreiding of voor tafelsysteem in Ø 400 cm)  
poot en staande buizen aluminium poedercoating, onderstel met 
gelaste rechthoekige draaglijst 1775 2052 1835 2069

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank 
geanodiseerd 43 43 43 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium 
poedercoating zwart 90 90 90 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202 202 202 202
Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per 
strekkende meter -16 -16 -16 -16

Cirkelsegment 90° 620/41
Tussenelement
90 x 191, Ri 45/Ra 135, H 73  
(als uitbreiding of voor tafelsysteem in Ø 270 cm)  
poot en staande buizen aluminium poedercoating, onderstel met 
gelaste rechthoekige draaglijst 1866 2122 1946 2233

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank 
geanodiseerd 43 43 43 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium 
poedercoating zwart 90 90 90 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202 202 202 202
Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per 
strekkende meter -16 -16 -16 -16

Hoekelement 90° 624/91
Tussenelement  
90 x 10 x R 227 x 10 x 90 x 30, H 73
Poot en staande buizen aluminium poedercoating 1194 1417 1272 1562

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 43 43 43 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium 
poedercoating zwart 90 90 90 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202 202 202 202

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per 
strekkende meter –16 –16 –16 –16
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Halve tonvorm 627/51
Beginelement  
bijv. 100/130 x 180, H 73  
mogelijk uit te breiden met de modellen 627/61 en 620/31

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 86
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 180
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 404

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 100/130

1 HPL - kunststof variant 1 160 2387
180 2432
200 2536

1 HPL - kunststof variant 2 160 2708
180 2793
200 2936

2 Fineer variant 1 160 2488
180 2538
200 2656

2 Fineer variant 2 160 2984
180 3029
200 3213

Halve tonvorm 627/61
Eindelement 
bijv. 100/130 x 180, H 73

€

Poot en staande buizen aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium gepolijst, staande buizen aluminium blank geanodiseerd 43
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating zwart 90
Poot en staande buizen aluminium glanzend verchroomd 202

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16

Bladgroep Diepte
Breedte 100/130

1 HPL - kunststof variant 1 160 1990
180 2035
200 2139

1 HPL - kunststof variant 2 160 2311
180 2396
200 2539

2 Fineer variant 1 160 2091
180 2141
200 2259

2 Fineer variant 2 160 2587
180 2632
200 2816
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€ € €

Schaarvormig 
videoconferentiesysteem

622/00
310 x 364, H 73 / 150 x 384, H 73  
tafelsystemen voor 10-12 personen,  
bestaat uit 3 tafelelementen,  
fineerverloop: dwars gefineerd 
(optioneel met frontpanelen en elektrische modules op aanvraag)
Poot en staande buizen aluminium poedercoating 
schotelvoet poedercoating zwart, middenkolom poedercoating 14585 15532 17252

Meerprijzen/minprijzen
Poot aluminium glanzend verchroomd, staande buizen aluminium poedercoating 
zwart, voetplaat poedercoating zwart, kolom glanzend verchroomd 629 629 629
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€

Kabeldoorvoer 707/1
Kunststof zwart, Ø 80 mm 36

Kabeldoorvoer 707/2
Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm 137

Kabeldoorvoer 707/3
Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm 137
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Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 of 701/10

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Basic 701/00  
met 3 stopcontacten: 579

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 
toevoerkabel ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met 
randaarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox Basic 701/10  
met 4 stopcontacten: 926

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ 45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus + stereo-chinchbus 3,5 mm  
of HDMI-bus met kabels, lengte ca. 300 cm

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 of 701/70

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/60  
met 3 stopcontacten: 596

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel, lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/70  
met 4 stopcontacten: 940

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 
toevoerkabel – lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met 
randaarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
3,5 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 300 cm

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Meerprijzen/minprijzen
Techniekbox met openingsmechanisme met een druk op het 
deksel 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

620/2 Verticaal kabelkanaal
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart 338

620/1 CPU houder
voor de montage tussen de staande buizen 375

Meerprijzen/minprijzen

Techniekbox met openingsmechanisme door druk op de knop 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

620/2 Verticaal kabelkanaal
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart 338

620/1 CPU houder
voor de montage tussen de staande buizen 375

Set geïntegreerde techniekbox Basic bestaat uit: € Set geïntegreerde techniekbox Tweezijdig bestaat uit: €
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Inbouwkader Compact rond of vierkant

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 139

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 311

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 185

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 277

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 93

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
wireless charging aansluiting*: 263

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
voeding*: 138

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met USB-
voeding*: 232

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
Bladdoorvoer-uitvoeringen: zie accessoires 238

*  De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

620/2 Verticaal kabelkanaal
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart 338

620/1 CPU houder
voor de montage tussen de staande buizen 375

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

620/2 Verticaal kabelkanaal
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart 338

620/1 CPU houder
voor de montage tussen de staande buizen 375

Set geïntegreerde techniekbox Compact bestaat uit: € Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €
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Inbouwklep Executive of Basic

Kabelkorf voor contactdoos

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 1155

Bladgroep 2 variant 1 en 2  
inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.)

1386

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm

inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.) 518

Meerprijzen/minprijzen
Bladgroep 2 variant 1 en 2  
inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.) 1386

620/2 Verticaal kabelkanaal 338
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart

620/1 CPU houder 375
voor de montage tussen de staande buizen

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Set inbouwklep bestaat uit: €

Kabeldoorvoer 707/1 of 707/2 of 707/3

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set kabeldoorvoer 707/1 128

Kunststof zwart, Ø 80 mm

Set kabeldoorvoer 707/2 230

Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm

Set kabeldoorvoer 707/3 230

Aluminium blank geanodiseerd Ø 85 mm

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

620/2 Verticaal kabelkanaal
voor de kabelgeleiding tussen de staande buizen  
poedercoating zilver zijdemat of zwart 338

620/1 CPU houder
voor de montage tussen de staande buizen 375

Set kabeldoorvoer bestaat uit: €
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Mod. 708/1 contactdoos met 3 stopcontacten 47

3x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/2 contactdoos met 3 stopcontacten: 224

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze met 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus  
(laadstroom 2,1 A) voor het opladen van maximaal twee mobiele 
toestellen

Mod. 708/4 contactdoos met 4 stopcontacten: 57

4x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/5 contactdoos met 4 stopcontacten: 572

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
35 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten kabels, 
lengte ca. 300 cm

Mod. 708/6 contactdoos met 5 stopcontacten: 339

3 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde)  
1 x data aansluiting met 1 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

708/9 doorvoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21

Stekkerdozen voor set inbouwklep €
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Tafeldiepte ≤ 90 cm Tafeldiepte > 90 cm

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31

Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 | 701/10 • • • •2 •2 •2 • • •

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 • • • •2 •2 •2 • • •

Inbouwklep Executive | Basic • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • •2 •2 •2 • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • • • •

620/00

620/11

A1 A3

620/31

620/41

620/21

A1 A3

620/00

620/11

620/31

620/21

1 vanaf tafelbreedte 200 cm 

2 vanaf tafeldiepte 120 cm 
3 vanaf een diameter van 200 cm

• leverbaar  
– niet leverbaar
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Tafeldiepte ≤ 90 cm Tafeldiepte > 90 cm

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31

Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 | 701/10 • • • •2 •2 •2 • • •

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 • • • •2 •2 •2 • • •

Inbouwklep Executive | Basic • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • •2 •2 •2 • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • • • •

A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31 A 11 A 31 M 11 M 2 M 31 B 11 B 31

• • • • • • – • • •

• • • • • • – • • •

• • • • • • – • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • – • • •

• • • • • • • • • •

627/42

M1 M3

621/35

627/51

M1 M3

622/45
627/61
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36 personen,
3 x 620/11, 240x90
3 x 620/21, 240x90
3 x 620/31, 160x90

6 x 620/11, 153x90, 45°

12 personen,
4 x 620/41, 191x90, 90°

772

580

740

900

270
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20 personen,
4 x 620/31, 220x90

4 x 624/91, 90x10xR227x10x90x30, 90°

18 personen,
1 x 620/11, 220x90
1 x 620/21, 220x90
2 x 620/31, 220x90

2 x 620/41, 191x90, 90°

18 personen,
1 x 627/51, 100/130x180
1 x 627/61, 100/130x180

2 x 620/31, 130x180

442

442

270

575

720

130
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Functie
Variabel tafelprogramma, configu-
reerbaar en zonder gereedschap 
te monteren van de losse tafel tot 
aan complexe vergadertafelsyste-
men voor de toepassing in hoog-
waardige vergaderruimten en 
boardrooms, representatieve 
meetings- en cursusruimten, vari-
abele communicatie- en project-
ruimten. Naast van de losse tafels 
in rechthoekige en ovale vorm bie-
den variabele systeemtafelele-
menten de mogelijkheid om op 
ieder tijdstip anddere en uitbreid-
bare tafelsystemen met een geva-
rieerde configuratie te vormen. De 
verschillende tafeldieptes en 
-breedtes en de verschillende 
oppervlakte-uitvoeringen kunnen 
op de afmeting van de ruimte, het 
aantal deelnemers, de soort ver-
gadering en de interieurconcep-
ten aangepast worden. Versa 
tafels en tafelsystemen kunnen 
individueel met actuele elektrifi-
catie- en aansluittechniek uitge-
voerd en op transportwagens 
opgeborgen en verplaatst worden.

Begin- en afsluitelementen, 
tussenelementen, losse tafels
Bij de begin- en afsluitelementen 
is de positie van de onderstelele-
menten aan de kopzijde naar bin-
nen verplaatst en aan de andere 
kant sluitend met de rand zodat 
het onderstel voor de verbinding 
verschoven en aan het volgende 
element opgenomen kan worden. 
Bij tussenelementen kan er aan 
beide kanten worden gekoppeld, 
bij losse tafels zijn de onderstele-
lementen aan beide kopzijden 
naar binnen verplaatst. Daarom 

kunnen losse tafels niet gekop-
peld worden en zorgen voor vol-
doende vrije ruimte voor de benen 
rondom.

Onderstel
Onderstel van drukgegoten alumi-
nium, gepolijst, hoogglans gepo-
lijst of met poedercoating wit of 
zwart structuurmat, bestaat uit 
twee zijwaarts geplaatste, naar 
onderen toe smaller wordende 
poten met bladdragers en telkens 
vier bevestigngspennen die met 
elkaar zijn verbonden. Bij de tafel-
dieptes 120 en 150 cm met een 
verbindingsverlenging van het-
zelfde materiaal. Tegenbladen 
voor de bevestigingspennen met 
snelsluiting (bajonetsluiting) van 
staal, poedercoating grijs struc-
tuurmat.  
Onderstel en tegenblad vormen 
een krachtsluitende en zonder 
gereedschap te maken verbinding.  
In hoogte verstelbare universele 
glijders ter compensate tot 10 mm 
van polyamide, optioneel met vilt 
voor harde vloeren.

Bladen
Blad van licht materiaal van snel 
groeiend licht hout met rechte 
kunststof rand rondom of met 
houten rand, recht of met afge-
schuinde rand (bij systeembladen, 
begin- en afsluitbladen aan de 
stootrand recht, bij losse tafels 
afgeschuinde rand rondom) 
Afhankelijk van het bladformaat 
met extra versteviging door een 
stalen draaglijstelement, poeder-
coating grijs structuurmat (model-
len 636 met tafelbreedte ≥ 180 cm 
en modellen 638 met tafeldiepte ≥ 

90 cm met draaglijst in het mid-
den en tafeldiepte 120 cm met 
dubbele draaglijst en ook model-
len 637 tafelbreedte ≥ 160 cm).

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 30 mm

Variant 1
Kunststof (Unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met beukenhouten rand-
profiel, naturel geolied, optioneel 
met een kunststof randprofiel in 
dezelfde kleur (minderprijs). 
Kunststof houtdecor op aanvraag.

Variant 2
Kunststof Softmatt conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met beukenhouten rand-
profiel, geolied, optioneel met een 
kunststof randprofiel in dezelfde 
kleur (minderprijs). Reflectiearm 
softtouch oppervlak met anti-vin-
gerprint eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 30 mm

Variant 1
Beuken, eiken of essenfineer vol-
gens de Wilkhahn kleurstalen met 
een randprofiel verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.

Variant 2
Esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met randprofiel verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt. 
Oppervlakken met een transpa-
rante lak: met open poriën: Eiken-, 
essen-, noten- en olmenfineer 
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer. Groeikenmerken 
zijn binnen de gedefinieerde gren-
zen toegestaan.

Frontpanelen
Aluminium frame, poedercoating 
zwart, bespannen met zwart 
weefsel. Montage in draadbussen 
zonder gereedschap met ster-
handgreep.

Normen
GS-keurmerk ANSI BIFMA in voor-
bereiding.

Aanwijzingen
Bij systeemtafels worden de prij-
zen voor tafelbladen en onderstel 
apart vermeld. Geef bij bestellin-
gen a.u.b. het noodzakelijke aantal 
onderstellen aan. De prijzen voor 
losse tafels zijn inclusief poten.

Randprofielen

Rechte kunststof rand

Houten rand recht

Houten rand afgeschuind

Technische details

Programma 636 
Versa
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Ondersteluitvoeringen Poten Tegenplaat en draaglijst Kunststof onderdelen

52 Aluminium gepolijst Poedercoating grijs structuurmat Zwart
72 Hoogglans gepolijst Poedercoating grijs structuurmat Zwart
90 Poedercoating zwart structuurmat Poedercoating grijs structuurmat Zwart
91 Wit structuurmat Poedercoating grijs structuurmat Zwart

A- Poot Model 636, 
voor tafeldieptes 80 - 
100 cm

A- Poot Model 637, voor 
tafeldieptes 120 - 150 cm

Poten voor tafelhoogte 73 cm
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Vierkant/rechthoek 636/00
Systeemblad

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 80 851 – –
90 901 957 –

100 952 1013 1075
120 1053 1124 1196
160 1254 1347 1440
180 1355 1459 1563
200 1455 1570 1685
220 1555 1681 1806

1 HPL - kunststof variant 2 80 942 – –
90 1004 1073 –

100 1066 1142 1217
120 1190 1278 1368
160 1437 1552 1669
180 1560 1690 1820
200 1683 1827 1970
220 1807 1964 2121

2 Fineer variant 1 80 961 – –
90 1026 1099 –

100 1093 1172 1252
120 1223 1317 1412
160 1484 1608 1732
180 1615 1754 1892
200 1746 1899 2052
220 1877 2045 2212

2 Fineer variant 2 80 1016 – –
90 1088 1167 –

100 1160 1247 1335
120 1303 1406 1510
160 1589 1724 1860
180 1733 1884 2035
200 1876 2044 2211
220 2019 2203 2386
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Rechthoek 636/11
Beginelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 160 1254 1347 1440
180 1355 1459 1563
200 1455 1570 1685
220 1555 1681 1806
240 1656 1793 1929

1 HPL - kunststof variant 2 160 1437 1552 1669
180 1560 1690 1820
200 1683 1827 1970
220 1807 1964 2121
240 1930 2101 2271

2 Fineer variant 1 160 1484 1608 1732
180 1615 1754 1892
200 1746 1899 2052
220 1877 2045 2212
240 2008 2190 2372

2 Fineer variant 2 160 1589 1724 1860
180 1733 1884 2035
200 1876 2044 2211
220 2019 2203 2386
240 2162 2362 2561
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Rechthoek 636/12
Eindelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 160 1254 1347 1440
180 1355 1459 1563
200 1455 1570 1685
220 1555 1681 1806
240 1656 1793 1929

1 HPL - kunststof variant 2 160 1437 1552 1669
180 1560 1690 1820
200 1683 1827 1970
220 1807 1964 2121
240 1930 2101 2271

2 Fineer variant 1 160 1484 1608 1732
180 1615 1754 1892
200 1746 1899 2052
220 1877 2045 2212
240 2008 2190 2372

2 Fineer variant 2 160 1589 1724 1860
180 1733 1884 2035
200 1876 2044 2211
220 2019 2203 2386
240 2162 2362 2561
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Cirkelsegment 90° 636/14
Hoekelement 90°

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 133 1154 – –
147 – 1297 –
161 – – 1453

1 HPL - kunststof variant 2 133 1299 – –
147 – 1474 –
161 – – 1665

2 Fineer variant 1 133 1324 – –
147 – 1512 –
161 – – 1718

2 Fineer variant 2 133 1356 – –
147 – 1549 –
161 – – 1761
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Halve trapeziumvorm 636/20
Hoekelement 45° - rechts

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 180 1372 1478 1584
200 1477 1594 1712
220 1581 1710 1839

1 HPL - kunststof variant 2 180 1578 1709 1841
200 1705 1851 1998
220 1833 1993 2153

2 Fineer variant 1 180 1704 1853 2002
200 1846 2011 2176
220 1988 2170 2352

2 Fineer variant 2 180 1748 1901 2056
200 1896 2065 2235
220 2043 2229 2416
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Halve trapeziumvorm 636/21
Hoekelement 45° - links

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 180 1372 1478 1584
200 1477 1594 1712
220 1581 1710 1839

1 HPL - kunststof variant 2 180 1578 1709 1841
200 1705 1851 1998
220 1833 1993 2153

2 Fineer variant 1 180 1704 1853 2002
200 1846 2011 2176
220 1988 2170 2352

2 Fineer variant 2 180 1748 1901 2056
200 1896 2065 2235
220 2043 2229 2416
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Trapeziumvorm 636/22
Hoekelement 90°

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636, aluminium hoogglans gepolijst 599

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 80 90 100

1 HPL - kunststof variant 1 200 1472 1590 1706
240 1684 1824 1963

1 HPL - kunststof variant 2 200 1701 1847 1992
240 1959 2132 2307

2 Fineer variant 1 200 1842 2006 2171
240 2130 2327 2524

2 Fineer variant 2 200 1890 2059 2228
240 2187 2390 2591
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Vierkant/rechthoek 637/00
Systeemblad

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 637, poedercoating aluminium 599
A-poot mod. 637, aluminium gepolijst 662
A-poot mod. 637, aluminium hoogglans gepolijst 662

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand in lengterichting afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 120 150

1 HPL - kunststof variant 1 90 1384 –
120 1632 –
160 1962 2285
180 2127 –
200 2293 –
220 2458 2891

1 HPL - kunststof variant 2 90 1561 –
120 1869 –
160 2277 –
180 2482 –
200 2687 –
220 2891 –

2 Fineer variant 1 90 1610 –
120 1937 –
160 2373 2802
180 2591 –
200 2809 –
220 3028 3607

2 Fineer variant 2 90 1712 –
120 2071 –
160 2548 3018
180 2787 –
200 3027 –
220 3266 3900
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Rechthoek 637/11
Beginelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 637, poedercoating aluminium 599
A-poot mod. 637, aluminium gepolijst 662
A-poot mod. 637, aluminium hoogglans gepolijst 662

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 120 150

1 HPL - kunststof variant 1 160 1962 –
180 2127 –
200 2293 –
220 2458 2891
240 2622 3093

1 HPL - kunststof variant 2 160 2277 –
180 2482 –
200 2687 –
220 2891 –
240 3096 –

2 Fineer variant 1 160 2373 –
180 2591 –
200 2809 –
220 3028 3607
240 3246 3876

2 Fineer variant 2 160 2548 –
180 2787 –
200 3027 –
220 3266 3900
240 3504 4195
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Rechthoek 637/12
Eindelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 637, poedercoating aluminium 599
A-poot mod. 637, aluminium gepolijst 662
A-poot mod. 637, aluminium hoogglans gepolijst 662

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 120 150

1 HPL - kunststof variant 1 160 1962 –
180 2127 –
200 2293 –
220 2458 2891
240 2622 3093

1 HPL - kunststof variant 2 160 2277 –
180 2482 –
200 2687 –
220 2891 –
240 3096 –

2 Fineer variant 1 160 2373 –
180 2591 –
200 2809 –
220 3028 3607
240 3246 3876

2 Fineer variant 2 160 2548 –
180 2787 –
200 3027 –
220 3266 3900
240 3504 4195
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Halve tonvorm 637/51
Beginelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, aluminium hoogglans gepolijst 599

A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, poedercoating aluminium 599
A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, aluminium gepolijst 662
A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, aluminium hoogglans 
gepolijst 662

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 107/120 134/150

1 HPL - kunststof variant 1 160 2151 –
180 2316 –
200 2482 –
220 2647 3080
240 2811 3282

1 HPL - kunststof variant 2 160 2466 –
180 2671 –
200 2876 –
220 3080 –
240 3285 –

2 Fineer variant 1 160 2562 –
180 2780 –
200 2998 –
220 3217 3796
240 3435 4065

2 Fineer variant 2 160 2737 –
180 2976 –
200 3216 –
220 3455 4089
240 3693 4384
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Bladgroep Diepte
Breedte 107/120 134/150

1 HPL - kunststof variant 1 160 2151 –
180 2316 –
200 2482 –
220 2647 3080
240 2811 3282

1 HPL - kunststof variant 2 160 2466 –
180 2671 –
200 2876 –
220 3080 –
240 3285 –

2 Fineer variant 1 160 2562 –
180 2780 –
200 2998 –
220 3217 3796
240 3435 4065

2 Fineer variant 2 160 2737 –
180 2976 –
200 3216 –
220 3455 4089
240 3693 4384

Halve tonvorm 637/52
Eindelement

€

met verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, poedercoating aluminium 557
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, aluminium gepolijst 599
A-poot mod. 636 voor kopse kant 107 cm, aluminium hoogglans gepolijst 599

A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, poedercoating aluminium 599
A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, aluminium gepolijst 662
A-poot mod. 637 voor kopse kant 134 cm en stootranden 120/150 cm, aluminium hoogglans 
gepolijst 662

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand driezijdig afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41
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Rechthoek 638/00
Losse tafel

€

met twee A-poten aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poten aluminium gepolijst tafeldiepte 90 en 100 cm 84
Poten aluminium hoogglans gepolijst tafeldiepte 90 en 100 cm 84

Poten aluminium gepolijst tafeldiepte 120 cm 126
Poten aluminium hoogglans gepolijst tafeldiepte 120 cm 126

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand rondom afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand rondom afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 90 100 120

1 HPL - kunststof variant 1 180 2570 – –
200 2681 2796 –
220 2793 2918 3654
240 2904 3040 3820
260 – – 3984

1 HPL - kunststof variant 2 180 2801 – –
200 2939 3081 –
220 3075 3233 4087
240 3213 3383 4292
260 – – 4497

2 Fineer variant 1 180 2865 – –
200 3010 3163 –
220 3156 3323 4224
240 3301 3484 4442
260 – – 4661

2 Fineer variant 2 180 2995 – –
200 3155 3322 –
220 3314 3497 4462
240 3473 3673 4700
260 – – 4940
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Tonvorm 638/51 €
Losse tafel
met twee A-poten aluminium poedercoating

Meerprijzen/minprijzen
Poten aluminium gepolijst 84
Poten aluminium hoogglans gepolijst 84

Rand rondom van kunststof bij kunststof variant 1 (Unidecor) en 2 per strekkende meter –16
Rand rondom afgeschuind fineer variant 1 per strekkende meter 30
Rand rondom afgeschuind fineer variant 2 per strekkende meter 41

Bladgroep Diepte
Breedte 90 100 120

1 HPL - kunststof variant 1 180 2570 – –
200 2681 2796 –
220 2793 2918 3654
240 2904 3040 3820
260 – – 3984

1 HPL - kunststof variant 2 180 2801 – –
200 2939 3081 –
220 3075 3233 4087
240 3213 3383 4292
260 – – 4497

2 Fineer variant 1 180 2865 – –
200 3010 3163 –
220 3156 3323 4224
240 3301 3484 4442
260 – – 4661

2 Fineer variant 2 180 2995 – –
200 3155 3322 –
220 3314 3497 4462
240 3473 3673 4700
260 – – 4940
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€

Frontpaneel 639
Aluminium frame, poedercoating zwart  
bespannen met zwart weefsel.

Rechthoek Breedte blad Breedte frontpaneel 358
Rechthoek 80 79 365

90 89 373
100 99 408
120 119 484
160 159 499
180 178 519
200 199 550
220 219 584
240 239 607
260 259

Blinderingen voor hoekbladen en kopbladen op aanvraag.

Transportwagen 636/1
72 x 126 x H94  
voor 5 tafelbladen met tafeldiepte 80 tot 120 cm  
en een maximum bladbreedte van 180 cm  
alsmede 5 blinderingen

1565

Transportwagen 636/2
72 x 246 x H94  
voor 5 tafelbladen met tafeldiepte 80 tot 150 cm  
en een bladbreedte van 180 tot 240 cm  
alsmede 5 blinderingen

1775

636/3
80 x 98, H 47  
voor 4 A-poten model 636 en 637 1250

Meerprijzen/minprijzen
Uitbreidingselement voor in totaal 7 A-poten model 636 en 637 189

Transportwagen

A- Poot 636
Model 636, voor tafeldieptes 80 - 100 cm
Onderstel poedercoating in dezelfde kleur als de zitschaal, niet stapelbaar 557
Aluminium gepolijst 599
Aluminium hoogglans gepolijst 599

A- Poot 637
Model 637, voor tafeldieptes 120 - 150 cm
Aluminium poedercoating 599
Aluminium gepolijst 662
Aluminium hoogglans gepolijst 662
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Inbouwkader Compact rond of vierkant

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 134

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 304

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 179

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 272

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set geïntegreerde Techniekbox Compact bestaat uit: €

Geïntegreerde techniekbox Square 701/61 of 701/71

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox Square 701/61 
met 3 stopcontacten: 470

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
1 x data aansluiting met 2 x RJ 45-bus (categorie 6, geschermd)  
als doorgangskoppeling, telkens met 300 cm patchkabel  
of naar keuze met 1 x element met 2 x USB-laadbus met Smart-IC 
(laadstroom max 3A) voor het opladen van maximaal twee 
mobiele apparaten

Set geïntegreerde techniekbox Square 701/71 
met 4 stopcontacten: 571

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
1 x data aansluiting met 2 x RJ 45-bus (categorie 6, geschermd)  
als doorgangskoppeling, telkens met 300 cm patchkabel  
1 x HDMI-bus als doorgangskoppeling, met 300 cm kabel

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set geïntegreerde Techniekbox Square bestaat uit: €
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Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 90

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
wireless charging aansluiting*: 260

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
voeding*: 135

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met USB-
voeding*: 227

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
Bladdoorvoer-uitvoeringen: zie accessoires 238

*  De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €

Kabeldoorvoer 707/1 of 707/2 of 707/3

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set kabeldoorvoer 707/1 120

Kunststof zwart, Ø 80 mm

Set kabeldoorvoer 707/2 218

Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm

Set kabeldoorvoer 707/3 218

Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Set kabeldoorvoer bestaat uit: €
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Inbouwklep Executive of Basic

Kabelkorf voor contactdoos

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 1117

Bladgroep 2 variant 1 en 2  
inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.)

1342

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm

inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.) 498

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 102

Mod. 708/1 contactdoos met 3 stopcontacten 47

3x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/2 contactdoos met 3 stopcontacten: 224

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze met 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus  
(laadstroom 2,1 A) voor het opladen van maximaal twee mobiele 
toestellen

Mod. 708/4 contactdoos met 4 stopcontacten: 57

4x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/5 contactdoos met 4 stopcontacten: 572

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
35 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten kabels, 
lengte ca. 300 cm

Mod. 708/6 contactdoos met 5 stopcontacten: 339

3 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde)  
1 x data aansluiting met 1 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

708/9 doorvoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21

Set inbouwklep bestaat uit: € Stekkerdozen voor set inbouwklep €
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  Geïntegreerde techniekbox Square, 
Compact Duo of inbouwklep

  Geïntegreerde techniekbox Compact, 
Compact Duo of

Per tafel kunnen maximaal twee 
tafelinbouwsystemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31 A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Square 701/61 | 701/71 • •2 • • • • – • – – •3 – – – –

Inbouwklep Executive | Basic • •2 • • • • – • – – •3 – – – –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • – • – – • – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • • – • – – • – – • –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • – • – – • – – • –

Tafeldiepte 90 – 100 cm Tafeldiepte 120 cm

Set Inbouwpositie A 14 A 2 A 34 M 1 M 2 M 3 A 1 A 2 A 3 M 1 M 2 M 3

Geïntegreerde techniekbox Square 701/61 | 701/71 – • – – • – – • – – • –

Inbouwklep Executive | Basic – • – – • – – • – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • • • • • • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • • • • • • •

1 vanaf tafelbreedte 180 cm
2 vanaf tafelbreedte 100 cm
3 vanaf tafeldiepte 100 cm

4 vanaf tafelbreedte 200 cm
• leverbaar  
– niet leverbaar

636/00

A1 A2 A3

638/00

A1 A2 A3

638/00

M1 M2 M3

638/51

A1 A2 A3

638/51

M1 M2 M3

637/00

M1 M2 M3
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  Geïntegreerde techniekbox Square, 
Compact Duo of inbouwklep

  Geïntegreerde techniekbox Compact, 
Compact Duo of

Per tafel kunnen maximaal twee 
tafelinbouwsystemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31 A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Geïntegreerde techniekbox Square 701/61 | 701/71 • •2 • • • • – • – – •3 – – – –

Inbouwklep Executive | Basic • •2 • • • • – • – – •3 – – – –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • – • – – • – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • • – • – – • – – • –

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • – • – – • – – • –

Tafeldiepte 90 – 100 cm Tafeldiepte 120 cm

Set Inbouwpositie A 14 A 2 A 34 M 1 M 2 M 3 A 1 A 2 A 3 M 1 M 2 M 3

Geïntegreerde techniekbox Square 701/61 | 701/71 – • – – • – – • – – • –

Inbouwklep Executive | Basic – • – – • – – • – – • –

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • • • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • • • • • • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • • • • • • •

637/11

M3 M2 M1

637/12

M1 M2 M3

636/11

A3 A1A2

637/51

M3 M2 M1

637/52

M1 M2 M3

636/12

A1 A2 A3

636/20

A2

636/22

A2

636/14

A2

636/21

A2
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16 personen, 
4 x 636/20, 180 x 90 
4 x 636/21, 180 x 90

14 personen, 
2 x 636/20, 180 x 90 
2 x 636/21, 180 x 90 
2 x 636/22, 200 x 90

20 personen, 
4 x 636/00, 220 x 80 
4 x 636/14, 133 x 80, 90°

18 personen, 
2 x 636/00, 220 x 80  
1 x 636/00, 160 x 80  
2 x 636/00, 220 x 80 
2 x 636/14, 133 x 80, 90°
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Voorbeeldconfiguraties
Versa



10 personen, 
1 x 637/51, 160 x 120 
1 x 637/52, 160 x 120

14 personen, 
1 x 637/51, 160 x 120 
1 x 637/00, 180 x 120 
1 x 637/52, 160 x 120

12 personen, 
4 x 636/22, 200 x 90

16 personen, 
1 x 637/51, 240 x 150, 1 x 637/52, 240 x 150

18 personen, 
1 x 636/00, 220 x 90 
1 x 636/11, 240 x 90 
1 x 636/12, 240 x 90 

240

150

120

480

20 personen, 
2 x 636/00, 220 x 90
2 x 636/20, 180 x 90 
2 x 636/21, 180 x 90 
2 x 636/22, 200 x 90
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Ondersteluitvoeringen Onderstel en frameprofielen

51 aluminium glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat
62 naturel geanodiseerd

Programma 640 
Palette
Design: Karlheinz Rubner

Functie
Flexibel, representatief tafelpro-
gramma. Kan op allerlei wijze wor-
den uitgebreid, van een losse tafel 
tot complexe vergadertafelsyste-
men. Te gebruiken op kantoor, in 
vergader- en cursuslokalen. Vor-
men van blad en randen en de 
poten kunnen als optie worden 
aangepast aan de wijze van 
gebruik. Ideaal voor individueel op 
maat gemaakte vergadertafelsys-
temen waarin moderne informa-
tie- en communicatiesystemen 
geïntegreerd moeten worden.

Systeembladen en bladen voor 
tafelopstellingen
Alle systeembladen kunnen met 
elkaar worden verbonden. Bladen 
voor tafelopstellingen kunnen 
alleen onderling, d.w.z. niet met 
systeembladen, worden gecombi-
neerd.

Onderstel
Poten van vierkant aluminiumpro-
fiel, 100 x 100 mm, blank geanodi-
seerd of voorzien van een poeder-
coating, met telkens 4 pennen en 
een in het tafelblad geïntegreerde 
tegenplaat met bajonetsluiting. 
Naar keuze poten van ronde alu-
minium buizen Ø 65 mm (hier ook 

glanzend verchroomde oppervlak-
ken mogelijk). Onderste sluitdelen 
met verstelbare glijders van poly-
amide.

Bladen
Spaanstaafplaat met een verdekt, 
recht randprofiel. Geïntegreerd 
verbindingsmechanisme voor de 
bevestiging van de poten.

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 39 mm

Variant 1
Kunststof (uni decor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met massief beuken 
randprofiel, naturel geolied. 
Kunststof houtdecor op aanvraag.

Variant 2
Kunststof (soft mat) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met massief beuken 
randprofiel, naturel 
geolied. Reflectiearm softtouch 
oppervlak met anti-vingerprint 
eigenschappen.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 39 mm  
variant 1:  
Beukenfineer volgens de Wilkhahn 
kleurstalen met een gelaagd beu-

ken randprofiel, verregaand in 
dezelfde kleur als het blad, of 
eiken- of essenfineer volgens de 
Wilkhahn kleurstalen met een 
randprofiel verregaand in dezelfde 
kleur als het blad.  
variant 2:  
esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen, met gelijmde rand, verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
fineer.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: Eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: Esdoorn-, 
beukenfineer.  
De onderzijde van de tafel is 
bekleed met beukenfineer, verre-
gaand in dezelfde kleur als het 
bovenblad. Groeikenmerken zijn 
binnen de gedefinieerde grenzen 
toegestaan.

Normen
De Palette tafels voldoen aan de 
norm ANSI/BIFMA X 5.5.

Let er bij nabestellingen op of uw 
tafelbladen van geschoven 
gevoegd of in open boek gevoegd 
fineer zijn gemaakt.

Een doorlopend fineerverloop 
kan tot maximaal 270 cm 
gegarandeerd worden.

De prijzen van bladen en poten 
worden apart aangegeven.

Vermeld bij de bestelling a.u.b. 
het benodigde aantal poten.

Randprofielen

recht

Aanwijzing:
De leverbare uitvoeringen voor de 
randafwerking van de verschil-
lende mogelijke tafelconfiguraties 
moeten vooraf besproken worden. 
Meerprijzen ten opzichte van 
rechte randafwerking op aan-
vraag. Tafels kunnen alleen met 
een recht afgewerkte kant aan 
elkaar worden gekoppeld.

Technische details

Poten voor tafelhoogte 73 cm
Model 641, vierkant Model 643, rond

272272

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-tables/palette/?utm_source=PL


Rechthoek 640/00
Tafelblad  
bijv. 80 x 160  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

€

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

Bladgroep Diepte
Breedte 70 75 80 90 100 105 120 130 140 150

1 HPL - kunststof variant 1 90 758 774 786 798 920 950 994 1016 – –
140 899 988 997 1076 1119 1166 1198 1212 1337 –
150 947 997 1012 1094 1144 1201 1219 1228 – 1500
160 – – 1039 1121 1172 1233 1302 1334 – –
180 – – 1082 1126 1260 1323 1391 1427 – –
200 – – – 1215 1365 1405 1506 1556 – –
210 – – – 1307 1401 1426 1537 1593 – –

1 HPL - kunststof variant 2 90 856 879 898 922 1058 1103 1161 1198 – –
140 1050 1151 1171 1270 1334 1404 1456 1493 – –
150 1109 1172 1198 1302 1376 1455 1497 1529 – –
160 – – 1236 1344 1418 1504 1598 1655 – –
180 – – 1304 1376 1537 1627 1724 1788 – –
200 – – – 1493 1675 1744 1875 1957 – –
210 – – – 1600 1725 1781 1926 2015 – –

2 Fineer variant 1 90 875 895 904 909 1085 1138 1165 1180 – –
140 1145 1173 1183 1258 1317 1370 1399 1414 1809 –
150 1163 1183 1214 1292 1360 1402 1427 1438 – 1981
160 – – 1239 1340 1417 1473 1603 1666 – –
180 – – 1291 1346 1542 1601 1709 1764 – –
200 – – – 1456 1655 1725 1827 1878 – –
210 – – – 1565 1716 1741 1926 2018 – –

2 Fineer variant 2 90 1061 1082 1096 1117 1307 1367 1415 1438 – –
140 1344 1448 1498 1590 1688 1726 1798 1833 2249 –
150 1422 1498 1548 1654 1718 1805 1842 1862 – 2609
160 – – 1571 1717 1927 1987 2085 2135 – –
180 – – 1643 1759 2001 2071 2201 2265 – –
200 – – – 1851 2111 2202 2353 2429 – –
210 – – – 1988 2183 2233 2474 2592 – –

– niet leverbaar
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Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ra 89) 90 (Ra 99)

1 HPL - kunststof variant 1 133 1346 –
147 – 1358

1 HPL - kunststof variant 2 133 1552 –
147 – 1607

2 Fineer variant 1 133 1576 –
147 – 1581

2 Fineer variant 2 133 1769 –
147 – 1791

Hoekelement 90° 640/10
Hoekelement 
bijv. 80 x 80  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

€

voor de uitbreiding van model 640/00

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

– niet leverbaar Ra buitenradius
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Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ri 220/Ra 300) 90 (Ri 220/Ra 310)

1 HPL - kunststof variant 1 165 1418 –
170 – 1462

1 HPL - kunststof variant 2 165 1672 –
170 – 1751

2 Fineer variant 1 165 1629 –
170 – 1796

2 Fineer variant 2 165 1980 –
170 – 2052

640/11 €
Tussenelement 
bijv. 80 x 165, Ri 220/Ra 300  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten 
voor de uitbreiding van model 640/00

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

– niet leverbaar Ri binnenradius Ra buitenradius
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Cirkelsegment 45° 640/11 €
Tussenelement 
bijv. 80 x 162, Ri 120/Ra 200  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten 
voor de uitbreiding van model 640/00

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ri 120/Ra 200) 90 (Ri 120/Ra 210)

1 HPL - kunststof variant 1 162 1418 –
170 – 1462

1 HPL - kunststof variant 2 162 1672 –
170 – 1751

2 Fineer variant 1 162 1629 –
170 – 1796

2 Fineer variant 2 162 1980 –
170 – 2052

– niet leverbaar Ri binnenradius Ra buitenradius
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Cirkelsegment 90° 640/11 €
Tussenelement 
bijv. 80 x 184, Ri 45/Ra 125  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten 
voor de uitbreiding van model 640/00

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ri 45/Ra 125) 90 (Ri 45/Ra 135)

1 HPL - kunststof variant 1 184 1458 –
198 – 1607

1 HPL - kunststof variant 2 184 1703 –
198 – 1903

2 Fineer variant 1 184 1819 –
198 – 2018

2 Fineer variant 2 184 2153 –
198 – 2413

– niet leverbaar Ri binnenradius Ra buitenradius
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€ € € €

Halve ovaal 640/71
Beginelement 
120 x 150  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten
Uit te breiden met modellen 640/81 en 640/00 in diepte 120 cm 1670 1947 1878 2293

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169 169 169 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238 238 238 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281 281 281 281

Halve ovaal 640/81
Eindelement 
120 x 150  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten
Uit te breiden met modellen 640/81 en 640/00 in diepte 120 cm 1670 1947 1878 2293

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169 169 169 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238 238 238 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281 281 281 281
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Rechthoek 644/71
Tussenelement 
bijv. 120 x 90

€

met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

Bladgroep Diepte
Breedte 120

1 HPL - kunststof variant 1 80 972
90 995

100 1050
120 1152
130 1175

1 HPL - kunststof variant 2 80 1120
90 1161

100 1236
120 1374
130 1415

2 Fineer variant 1 80 1138
90 1165

100 1244
120 1352
130 1378

2 Fineer variant 2 80 1370
90 1415

100 1511
120 1663
130 1708
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Cirkelsegment 30° 641/11
Tussenelement 
bijv. 80 x 155, Ri 220/Ra 300  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten  
voor tafelopstellingen in Ø 600 cm

€

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

Cirkelsegment 45° 641/11
Tussenelement 
bijv. 80 x 153, Ri 120/Ra 200  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten  
voor tafelopstellingen in Ø 400 cm

€

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

– niet leverbaar Ri binnenradius Ra buitenradius

Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ri 220/Ra 300) 90 (Ri 220/Ra 310)

1 HPL - kunststof variant 1 155 1418 –
160 – 1462

1 HPL - kunststof variant 2 155 1656 –
160 – 1745

2 Fineer variant 1 155 1629 –
160 – 1796

2 Fineer variant 2 155 1980 –
160 – 2052

Bladgroep Diepte
Breedte 80 (Ri 120/Ra 200) 90 (Ri 120/Ra 210)

1 HPL - kunststof variant 1 153 1418 –
161 – 1462

1 HPL - kunststof variant 2 153 1656 –
161 – 1745

2 Fineer variant 1 153 1629 –
161 – 1796

2 Fineer variant 2 153 1980 –
161 – 2052
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Cirkelsegment 90° 641/11
Tussenelement 
bijv. 80 x 177, Ri 45/Ra 125  
met 4 mechanische verbindingspunten voor de bevestiging van de poten  
voor tafelopstellingen in Ø 250 cm

€

Meerprijzen/minprijzen
1 poot aluminium poedercoating, mod. 641 of 643 169
1 poot aluminium geanodiseerd, mod. 641 of 643 238
1 poot rond aluminium glanzend verchroomd, mod. 643 281

– niet leverbaar Ri binnenradius Ra buitenradius

Bladgroep Diepte
Breedte 80(Ri 45/Ra 125) 90(Ri 45/Ra 135)

1 HPL - kunststof variant 1 177 1458 –
191 – 1607

1 HPL - kunststof variant 2 177 1691 –
191 – 1892

2 Fineer variant 1 177 1819 –
191 – 2018

2 Fineer variant 2 177 2153 –
191 – 2413
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€

Transportwagen 646/01
voor vijf tafelbladen 90 x 90 en/of 90 x 180  
en veertien vierkante tafelpoten 10 x 10

1596

Kabeldoorvoer 707/1
Kunststof zwart, Ø 80 mm 36

Kabeldoorvoer 707/2
Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm 137

Kabeldoorvoer 707/3
Aluminium blank geanodiseerd, Ø 85 mm 137
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Set geïntegreerde Techniekbox Basic bestaat uit: € Set geïntegreerde Techniekbox Tweezijdig bestaat uit: €

Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 of 701/10

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox Basic 701/00  
met 3 stopcontacten: 574

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox Basic 701/10  
met 4 stopcontacten: 921

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ 45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus + stereo-chinchbus 3,5 mm  
of HDMI-bus met kabels, lengte ca. 300 cm

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 of 701/70

Kabelafdekking voor techniekbox

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/60  
met 3 stopcontacten: 591

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel, lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 
A) voor het opladen van maximaal twee mobiele toestellen

Set geïntegreerde techniekbox aan beide kanten 
701/70  
met 4 stopcontacten: 935

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toe-
voerkabel – lengte ca. 300 cm  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten kabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
3,5 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 300 cm

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Meerprijzen/minprijzen
Techniekbox met openingsmechanisme met een druk op het 
deksel 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125

 

Meerprijzen/minprijzen

Techniekbox met openingsmechanisme door druk op de knop 77

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125
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Set geïntegreerde Techniekbox Compact bestaat uit: € Set geïntegreerde Techniekbox Compact Duo bestaat uit: €

Inbouwkader Compact rond of vierkant

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 134

met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met wireless charging aansluiting: 304

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met voeding: 179

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact 701/95  
met USB-voeding: 272

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Inbouwkader Compact Duo rechthoekig

Techniekelement

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel* 90

met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
wireless charging aansluiting*: 260

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met 
voeding*: 135

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Set geïntegreerde techniekbox Compact Duo 701/96 met USB-
voeding*: 227

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125

 

Meerprijzen/minprijzen

Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als 
doorgangskoppeling, zonder kabel 12

Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder 
kabel 21

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125

 

*  De vermelde prijs geldt voor één inzetstuk. Voor de berekening van de prijs per 
set moeten er twee inzetstukken bij opgeteld worden.
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Set inbouwklep bestaat uit: €

Alle prijzen inclusief uitsnijding
Zie voor meer informatie pagina 320
Bladdoorvoer-uitvoeringen: zie accessoires 282

Inbouwklep Executive of Basic

Kabelkorf voor contactdoos

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Set inbouwklep Executive 150 x 300 mm

Bladgroep 1, kunststof 1150

Bladgroep 2, variant 1 en 2 Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
stekkerdoos. Stekkerdoos a.u.b. apart bestellen. Mogelijke 
montagehoek verticaal.

1381

Set inbouwklep Basic 120 x 300 mm

inclusief bevestigingsmateriaal voor contactdoos.  
Contactdoos apart bestellen a.u.b.  
Mogelijke montagehoek 15° of verticaal (bij bestelling 
montagehoek vermelden a.u.b.) 512

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125

 

Set kabeldoorvoer bestaat uit: €

Kabeldoorvoer 707/1 of 707/2 of 707/3

Kabelverloop onder het tafelblad met lus van klittenband

Kabelklemmen voor tafelpoten (2 stuks)

Set kabeldoorvoer 707/1 123

Kunststof zwart, Ø 80 mm

Set kabeldoorvoer 707/2 225

Aluminium poedercoating zwart, Ø 85 mm

Set kabeldoorvoer 707/3 225

Aluminium blank geanodiseerd Ø 85 mm

Meerprijzen/minprijzen

Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

Kabeldoorvoer in de tafelpoot voor verticale kabelgeleiding 
(meerprijs voor poot model 641 of 643) 125
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Stekkerdozen voor set inbouwklep €

Mod. 708/1 contactdoos met 3 stopcontacten 47

3x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/2 contactdoos met 3 stopcontacten: 224

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.  
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
of naar keuze met 1 x aansluiting met 2 x USB-laadbus  
(laadstroom 2,1 A) voor het opladen van maximaal twee mobiele 
toestellen

Mod. 708/4 contactdoos met 4 stopcontacten: 57

4x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b.

Mod. 708/5 contactdoos met 4 stopcontacten: 572

2 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6, met rand-
aarde) met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm  
1 x aansluiting met VGA-bus (SUB D 15-polig) + stereo-chinchbus 
35 mm of naar keuze een HDMI-bus met vast aangesloten kabels, 
lengte ca. 300 cm

Mod. 708/6 contactdoos met 5 stopcontacten: 339

3 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
toevoer-/verbindingskabel apart bestellen a.u.b. 
1 x data aansluiting met 2 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde)  
1 x data aansluiting met 1 x RJ45-bus (categorie 6 met randaarde) 
met vast aangesloten patchkabels, lengte ca. 350 cm

Meerprijzen/minprijzen

708/8 toevoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

708/9 doorvoerkabel
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
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  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Systeemtafel

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 M 12 M 22 M 32

Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 | 701/10 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 • • • • • •

Inbouwklep Executive | Basic • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

640/00

640/11

M2

A2

640/71 640/81

1 vanaf tafelbreedte 180 cm 

2 vanaf tafeldiepte 105 cm
• leverbaar  
– niet leverbaar
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tafelopstelling

A 2 M 2

• •

• •

• •

• •

• •

• •

  Geïntegreerde techniekbox Basic, aan 
beide kanten, inbouwkleppen of geïnte-
greerde techniekbox Compact Duo

  Geïntegreerde techniekbox Compact of 
kabeldoorvoer

Per tafel kunnen maximaal twee tafelinbouw-
systemen worden geïntegreerd.  
Mogelijke posities: A/M 1 en A/M 3 of A/M 2.

Systeemtafel

Set Inbouwpositie A 11 A 2 A 31 M 12 M 22 M 32

Geïntegreerde techniekbox Basic 701/00 | 701/10 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 701/60 | 701/70 • • • • • •

Inbouwklep Executive | Basic • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact 701/95 • • • • • •

Geïntegreerde techniekbox Compact Duo  701/96 • • • • • •

Set kabeldoorvoer 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

641/11 644/71 
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18 personen,
6 x 640/00, 160x80
2 x 640/00, 90x80
4 x 640/10, 80x80

598

348

16 personen,
6 x 640/00, 150x80

2 x 640/11, 80x177, 90°

575

250
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20 personen,
4 x 640/00, 150x150

600

150

16 personen,
8 x 640/11, 80x155, 30°

380

520

14 personen,
4 x 640/00, 150x80

3 x 640/11, 80x153, 45°

510

120

16 personen,
1 x 640/00, 120x210
1 x 640/71, 120x150
1 x 640/81, 120x150

432

600
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12 personen,
4 x 641/11, 80x177, 90°

250

16 personen,
8 x 641/11, 80x153, 45°

400

16 personen,
8 x 641/11, 80x155, 30°

450

600

24 personen,
12 x 641/11, 80x155, 30°

600

292

Voorbeeldconfiguraties
Palette





Ondersteluitvoerirngen Poot Telescoopkolom Dwarsbalken Frontpaneel van de 
draaglijst

51 T-poot glanzend 
verchroomd

poedercoating zilver 
zijdemat of zwart

poedercoating zilver 
zijdemat of zwart

glanzend verchroomd

53 T-poot poedercoating zwartpoedercoating zwart poedercoating zwart poedercoating zwart
54 T-poot glanzend 

verchroomd
glanzend verchroomd poedercoating zilver 

zijdemat of zwart
glanzend verchroomd

60 T-poot poedercoating zilver 
zijdemat

poedercoating zilver 
zijdemat

poedercoating zilver 
zijdemat

poedercoating zilver 
zijdemat

Technische details

Functie
In het tafelsysteem Travis vullen 
nu ook de elektrisch in hoogte 
verstelbare tafels het modulair 
opgebouwde programma aan.  
Deze zijn traploos verstelbaar tus-
sen een minimale zithoogte van 71 
cm en een maximale stahoogte 
van 118 cm. Het wisselen van zit-
ten naar staan gebeurt eenvoudig 
met een druk op de knop en 
maakt zo een ergonomisch doel-
matige, ongecompliceerde veran-
dering van houding tijdens het 
werk en tijdens vergaderingen 
mogelijk.

Onderstel
T-poot van staal, glanzend ver-
chroomd of poedercoating zilver 
zijdemat of zwart. Telescoopko-
lom van staal, glanzend ver-
chroomd of poedercoating zilver 
zijdemat of zwart; telescoopge-
deelte altijd technisch ver-
chroomd. Dwarsbalk van staal 
met poedercoatingin zilver zijde-
mat of zwart. Afwerking van de 
draaglijsten aan de voorzijde het-
zelfde als de oppervlakte-uitvoe-
ring van de kolom. Instelbare glij-
ders van zwart polyamide, naar 
keuze met viltlaag (voor harde 
vloeren). Onderstel elektrisch in 

hoogte verstelbaar van 71 tot 118 
cm, toevoerkabel 300 cm, waar-
van 150 cm met een ommanteling 
van zwart weefsel.

Bladen
Spaanplaat, afhankelijk van de 
bladafwerking met rechte kunst-
stof randafwerking, in dezelfde 
kleur als het blad of met rechte 
houten randafwerking, in dezelfde 
kleur als het blad. MDF blad (mid-
deldichte vezelplaat) enkel in de 
combinatie met gefineerd blad 
met een afgeschuinde houten 
randafwerking, in dezelfde kleur 
als het blad.

Bladgroep 1 - boven- en 
onderzijde HPL - kunststof
Bladdikte 26 mm  
HPL - kunststof conform de Wilk-
hahn kleur- en oppervlaktestalen 
met een kunststof rand in 
dezelfde kleur als het oppervlak 
(alleen rechte randafwerking 
mogelijk!).

Bladgroep 2 – boven- en 
onderzijde fineer
Bladdikte 26 mm  
Variant 1:  
Beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-

stalen (uitzondering: geen essen-
fineer naturel bij afgeschuinde 
randafwerking) met een houten 
kantafwerking, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.  
Variant 2:  
Esdoorn-, (uitzondering: geen 
esdoornfineer naturel bij afge-
schuinde randuitvoering), noten- 
of olmfineer conform de Wilkhahn 
kleur- en oppervlaktestalen met 
houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.  
Voor de op de prijslijst vermelde 
formaten zijn er verdere bladop-
pervlakken op aanvraag verkrijg-
baar.

Fineeruitvoering
Het fineer wordt standaard als 
geschoven fineerbladen verwerkt.  
Oppervlakken met een transpa-
rante lak:  
met open poriën: eiken-, essen-, 
noten- en olmenfineer  
met gesloten poriën: esdoorn-, 
beukenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Normen
De in hoogte verstelbare Travis 
tafels voldoen aan de eisen vast-
gelegd in het DIN-vakrapport 147 
en aan de DIN EN 527 en de aan 
eisen van het Duitse GS-keurmerk 
(“Geprüfte Sicherheit”).

Randprofielen

verjongd

recht

bol

Programma 661 
Travis in hoogte verstelbaar
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Rechthoek 661/41
Elektromotorisch in hoogte verstelbaar (71-118 cm)
90 x 180, H 71-118 
T-poot en kolom poedercoating 2022 2366 2711 2504 2849

Meerprijzen/minprijzen
T-poot aluminium glanzend verchroomd 300 300 300 300 300
Telescoopkolom verchroomd 151 151 151 151 151

Rechthoek 661/41
Elektromotorisch in hoogte verstelbaar (71-118 cm)
100 x 200, H 71-118  
T-poot en kolom poedercoating 2075 2509 2890 2849 3039

Meerprijzen/minprijzen
T-poot aluminium glanzend verchroomd 300 300 300 300 300
Telescoopkolom verchroomd 151 151 151 151 151
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Technische details

Banken en hockerbanken

Functie
Universeel toepasbare banken en 
hockerbanken met passende 
tafels voor klantbereiken, foyers, 
lobby´s, wachtruimten en midden-
zones, overgangsgedeeltes, 
coworkingspaces en kantines.  
De rechte zithouding met een zit-
hoogte van 45 cm maakt het wer-
ken, communiceren en eten aan 
normale tafelhoogtes en de com-
binatie met stoelen mogelijk. De 
integratieve vormentaal maakt 
van het meubel apart een homo-
gene ruimtesculptuur die individu-
eel te hanteren is. Met verbinders 
en tafels kunnen de elementen als 
gevarieerd systeem ook tot com-
plexe configuraties worden ver-
bonden.  
Het assortiment van twee-, twee-
enhalf- en driezitters omvat 
rechte, radiale of haaks verbon-
den zitbanken die met lineaire of 
aan één of twee kanten gebogen 
of met een rugleuning met veran-
dering van richting uitgevoerd zijn 
en hockerbanken voor gebruik aan 
beide kanten.

Onderstel
A-vormig voetonderstel van druk-
gegoten aluminium, gepolijst of 
hoogglans gepolijst of poedercoa-
ting wit, zwart of zilver zijdemat. 
Montageplaat voor de bevestiging 
aan de stoel van zwart poeder-
coatinge stalen plaat. Glijders van 
zwart polyamide als standaarduit-
voering voor tapijtvloeren; voor 
harde vloeren naar keuze met vil-
ten inzetstuk.

Zitting en rug
Houten frameconstructie met 
geïntegreerde vloerplaat van beu-
kenhout, rondom met voorge-
vormd schuimdeel gestoffeerd, 
gestoffeerde zitting van koud 
schuim met vilten afdeklaag, 

geheel met stof of leer bekleed.  
Rug: houten frameconstructie van 
beukenhout, met voorgevormd 
schuimdeel rondom gestoffeerd, 
rugstoffering van voorgevormd 
schuim, geheel met stof of leer 
bekleed, afhankelijk van het 
model lineair, radiaal, aan één 
kant of aan beide kanten haaks of 
met verandering van richting, 
optioneel met een 30 cm hogere 
rugleuning (alleen lineair). Hocker-
banken (modellen 782/6 en 783/6) 
zonder rugleuning.

Rijverbinder
Rijverbinder, model 780, voor de 
stevige verbinding van bank naar 
bank van staalplaat, poedercoa-
ting zwart, met vier sterbouten in 
de kleur zwart.

Tafels

Onderstel
Modellen 780/1, 780/2, 780/3, 
780/4, schotelvoet van staal, (dia-
meter modellen 780/780/2 en 
780/4 Ø 51 cm, model 780/3 Ø 
95 cm) met afdekking van stalen 
plaat met poedercoating wit, 
zwart of zilver zijdemat of optio-
neel rvs geborsteld of glanzend 
verchroomd. Kolom van staal pas-
send bij de schotelvoet met 
afdekking poedercoating wit, 
zwart of zilver zijdemat of optio-
neel rvs geborsteld of glanzend 
verchroomd. Bladdrager 
van plaatstaal, zwarte poedercoa-
ting.  
Model 780/9  
A-vormig voetonderstel van druk-
gegoten aluminium, gepolijst of 
hoogglans gepolijst of poedercoa-
ting wit, zwart of zilver zijdemat. 
Montageplaat voor de bevestiging 
aan de stoel van zwart gecoate 
stalen plaat. Glijders van zwart 
polyamide als standaarduitvoe-
ring voor tapijtvloeren; voor harde 
vloeren naar keuze met vilten 

inzetstuk. 
Model 780/10  
verbindingstafelblad met verbin-
dingselementen van zwart gecoat 
vlak staal, met vier sterbouten 
voor de stevige verbinding van 
tafel en bank.  
Model 780/11  
onderstel van kolom en poten van 
staal, poedercoating wit, zwart of 
zilver zijdemat of optioneel met 
rvs uiterlijk of glanzend ver-
chroomd. Bladdrager van plaat-
staal, zwarte poedercoating. Glij-
ders van zwart polyamide als 
standaarduitvoering voor tapijt-
vloeren; voor harde vloeren naar 
keuze met vilten inzetstuk.

Bladen
Spaanplaat met rechte houten of 
kunststof rand rondom of MDF-
blad met afgeschuinde rand 
rondom.

Bladgroep 1 - Kunststof
Bladdikte 26 mm  
Tafelhoogte 74,5 cm

Variant 1
Kunststof (Unidecor) conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met rechte houten rand 
of optioneel bol met stootprofiel 
(meerprijs) Kunststof houtdecor 
volgens de Wilkhahn kleur- en 
oppervlaktestalen met rechte 
kunststof rand in dezelfde kleur

Variant 2
Kunststof soft mat conform de 
Wilkhahn kleur- en oppervlak-
testalen met rechte houten rand. 
Reflectiearm softtouch oppervlak 
met anti-vingerprint eigenschap-
pen.

Bladgroep 2 – fineerBladgroep 2 
- fineer
Bladdikte 26 mm  
Tafelhoogte 74,5 cm

Variant 1
Beuken-, eiken- of essenfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen met houten kantafwerking 
recht of afgeschuind (meerprijs).

Variant 2
Esdoorn-, noten- of olmfineer 
conform de Wilkhahn houtkleur-
stalen met houten kantafwerking 
recht of afgeschuind (meerprijs).

Bladgroep 7 – zwart/wit door-
en-door gekleurd
Bladdikte 12 mm  
Tafelhoogte 73 cm  
Blad van gekleurd HPL (high pres-
sure laminate) in de kleur zwart of 
wit, met afgeschuinde rand.

Normen
Banken en hockerbanken voldoen 
aan de DIN EN 16139-L1.

Randprofielen

Rechte kunststof rand

Houten rand recht

E2 - 5 Afgeschuinde houten rand, 
12 mm

E5 – 1 Volkern HPL, afgeschuinde 
rand, 4 mm radius

Banken Pootstel

48 Poedercoating wit
52 Aluminium gepolijst
53 Poedercoating zwart
60 Poedercoating zilver zijdemat
72 Aluminium hoogglans gepolijst

Tafels Schotelvoet met afdekking Kolom Bladdrager

48 poedercoating wit poedercoating wit poedercoating zwart
51 glanzend verchroomd glanzend verchroomd poedercoating zwart
53 poedercoating zwart poedercoating zwart poedercoating zwart
60 poedercoating zilver zijdemat poedercoating zilver zijdemat poedercoating zwart
64 xxx xx poedercoating zwart

Programma 780 
Insit
Design: Wolfgang C.R. Mezger
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782/5 € € € €
165 cm breed  
2-zits  
rug lineair
poten aluminium poedercoating 2514 2745 3065 3675

Meerprijzen/minprijzen
Hoge rug 468 570 713 784

Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84/115  165  64
 45

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

783/5 € € € €
240 cm breed  
3-zits  
rug lineair
poten aluminium poedercoating 2909 3233 3681 4595

Meerprijzen/minprijzen
Hoge rug 547 679 864 1054

Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84/115  240  64
 45

• leverbaar
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60 
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66 
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91 
92 74

782/6 € € € €
165 cm breed  
2-zits
poten aluminium poedercoating 1622 1743 1910 2195

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Hocker
 45  165  64

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

783/6 € € € €
240 cm breed  
3-zits
poten aluminium poedercoating 1927 2081 2295 2695

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Hocker
 45  240  64

• leverbaar
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782/51 € € € €
203 cm breed  
2,5-zits  
rug lineair met stoeloverstand rechts of links
poten aluminium poedercoating 2630 2882 3230 3884

Meerprijzen/minprijzen
Hoge rug 482 585 728 794

Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84/115  203  64
 45

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

783/51 € € € €
240 cm breed  
3-zits  
rug lineair met stoeloverstand rechts of links
poten aluminium poedercoating 2789 3077 3475 4334

Meerprijzen/minprijzen
Hoge rug 501 604 747 928

Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84/115  240  64
 45

• leverbaar
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58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

782/52 € € € €
203 cm breed  
2,5-zits  
rug gebogen rechts of links
poten aluminium poedercoating 2840 3133 3538 4134

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84  203  64
 45

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

783/52 € € € €
240 cm breed  
3-zits 
rug gebogen rechts met stoeloverstand links of  
rug gebogen links met stoeloverstand rechts
poten aluminium poedercoating 2900 3208 3635 4311

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84  240  64
 45

• leverbaar

300
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60 
63 
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68

91 
92 74

783/55 € € € €
240 cm breed  
3-zits  
rug gebogen rechts en links
poten aluminium poedercoating 2930 3264 3726 4392

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84  240  64
 45

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

783/56 € € € €
240 cm breed  
2 x 1,5-zits  
rug met verandering van richting
poten aluminium poedercoating 3187 3536 4020 4779

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank
 84  240  64
 45

• leverbaar

301
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783/60 € € € €
236 cm breed  
3-zits  
rug radiaal 60°
poten aluminium poedercoating 4334 4795 5437 6869

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Bank 60°
 84  236  64
 45

54 
58

60 
63 
66 
68

91 
92 74

782/90 € € € €
229 cm breed  
2,5 x 2,5-zits  
rug gebogen 90°
poten aluminium poedercoating 5566 6183 7035 8178

Meerprijzen/minprijzen
Hoge rug 930 1085 1298 1978

Onderstel aluminium gepolijst 97 97 97 97
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 145 145 145 145

Rijverbinding zie accessoires pagina 305 • • • •

Hoekbank
 84/115  229  229
 45

• leverbaar

302
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€ € € € € €

Rechthoek 780/4
70 x 140  
zijkanten afgerond
Schotelvoet met afdekking en kolom poedercoating 1382 1531 1499 1618 1631 1770

Meerprijzen/minprijzen
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend 
verchroomd 311 311 311 311 311 311
Schotelvoet met afdekking en kolom rvs geborsteld 311 311 311 311 311 311

Rand afgeschuind (in combinatie met fineer) 122 172

Rond 780/1
Ø 70
Schotelvoet met afdekking en kolom poedercoating 834 909 804 895 972 1005

Meerprijzen/minprijzen
Schotelvoet met afdekking en kolom rvs geborsteld 155 155 155 155 155 155
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend 
verchroomd 155 155 155 155 155 155

Rand afgeschuind (in combinatie met fineer) 37 64

Vierkant 780/2
70 x 70  
zijkanten afgerond
Schotelvoet met afdekking en kolom poedercoating 834 909 804 895 972 1005

Meerprijzen/minprijzen
Schotelvoet met afdekking en kolom rvs geborsteld 155 155 155 155 155 155
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend 
verchroomd 155 155 155 155 155 155

Rand afgeschuind (in combinatie met fineer) 41 72

– niet leverbaar

Vierkant 780/3
140 x 140  
zijkanten afgerond
Schotelvoet met afdekking en kolom poedercoating 2091 – 2004 2269 2326 2423

Meerprijzen/minprijzen
Schotelvoet met afdekking en kolom rvs geborsteld 411 – 411 411 411 411
Voetschotel met afdekking en kolom glanzend 
verchroomd 411 – 411 411 411 411

Rand afgeschuind (in combinatie met fineer) 168 235
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€ € € € € €

Rechthoek 780/9
Loungetafel 
70 x 140, H 38
Poten aluminium poedercoating 1083 1231 1183 1302 1332 1472

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel aluminium gepolijst 64 64 64 64 64 64
Onderstel aluminium hoogglans gepolijst 97 97 97 97 97 97

Rand afgeschuind (in combinatie met fineer) 122 172

Verbindingstafel 780/10
voor de lineaire verbinding van twee banken  
met geïntegreerde rijverbinders
Plaatsingsoppervlak 64 x 32 cm. 432 465 318 351 500 532
Plaatsingsoppervlak 64 x 64 cm. 567 628 400 455 640 704

Meerprijzen/minprijzen
Rand afgeschuind bij schap 64 x 32 cm (in combinatie met fineer) 18 26
Rand afgeschuind bij schap 64 x 64 cm (in combinatie met fineer) 38 53

Zie ook bijzettafel 441/02 op pagina 159
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Rijverbinding 780
Set voor lineaire of rug-aan-rug verbinding  
(per bankverbinding is één set noodzakelijk)

81

Techniekbox Frame 701/94
Voor de montage onder het stoeloppervlak,  
kader van stalen plaat, poedercoating zwart  
contactdoos met 3 stopcontacten:  
2 x stroominzetstuk (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen van twee mobiele toestellen  
met aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8

227

Geïntegreerde Techniekbox Compact 701/95
Voor de montage in verbindingstafel mod. 780/10, positie in het midden.  
Inbouwkader van drukgegoten zink, chroom mat. Kader opgeplaatst, enkel kader rond of  
vierkant voor de opname van vervangbare inzetstukken.

met inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 43

1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel)  
met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingstekker 211

1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 87

1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1A)  
met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8  
2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 178

Meerprijzen/minprijzen
Keystone-module RJ 45-bus (categorie 6) als doorgangskoppeling, zonder kabel 12
Keystone-module HDMI-bus als doorgangskoppeling, zonder kabel 21
Kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld 105

€

toevoerkabel 708/8
Lengte ca. 200 cm 17
Lengte ca. 300 cm 21
Lengte ca. 500 cm 28

305
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Ondersteluitvoeringen

49 poedercoating signaalwit
51 glanzend verchroomd
53 poedercoating zwart
76 chroom mat gepolijst

Functie
Fauteuils, banken en hockerban-
ken en bijpassende tafels voor 
besprekings- en wachtruimten 
zoals representatieve lobby’s, 
voor directiekantoren, in exclu-
sieve clubs of voor toepassing in 
privéwoningen.

Fauteuils, banken, hockerbanken

Onderstel
Poten van hogedruk aluminium, 
naar keuze zwart of wit poeder-
coating, glanzend verchroomd of 
mat chroom gepolijst. Frame 
rondom van aluminium in dezelfde 
uitvoering als het pootstel. Zwarte 
universele glijders van kunststof 
voor iedere soort vloer.

Zitting en rugleuning
Zitframe van multiplex en massief 
hout (beuken/berk) met golfveren 
bespannen. De rug- en zijdelen 
zijn van berken multiplex met een 
flexibele bovenrand door brede 
schuimdelen, die bespannen zijn 
met een elastisch weefsel. Stof-
fering van schuim met een extra 
wattenlaag.

Tafels

Onderstel
Tafelpoten van hogedruk alumi-
nium, naar keuze zwart of wit poe-
dercoating, glanzend verchroomd 
of mat chroom gepolijst. Draag-
lijstframe van geëxtrudeerd alu-
miniumprofiel in dezelfde uitvoe-
ring als het pootstel.

Tafelbladen
MDF-blad (middeldichte vezel-
plaat), 25 mm of ESG-glas (veilig-
heidsglas), 10 mm. De bladen wor-
den verzonken in het frame 
geplaatst.

Bladgroep 2 - fineer
Bladdikte 25 mm  
variant 1:  
beuken-, eiken-, essenfineer con-
form de Wilkhahn houtkleurstalen 
met houten rand, verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer.  
variant 2:  
esdoorn-, noten- of olmfineer met 
houten rand verregaand in 
dezelfde kleur als het fineer. 
Gesloten poriën: Esdoorn-, beu-

kenfineer.  
Groeikenmerken zijn binnen de 
gedefinieerde grenzen toege-
staan.

Bladgroep 11 - glas
Bladdikte 10 mm ESG-glas (veilig-
heidsglas) naar keuze met witte of 
zwarte lak van onderen, randen 
gepolijst.

Normen
De Asienta fauteuils, banken en 
hockerbanken voldoen aan DIN EN 
16139 - 16139-L1 en aan ANSI/
BIFMA X 5.4.

Technische details

Programma 860 
Asienta
Design: jehs + laub

306306

Verdere 
informatie

https://www.wilkhahn.com/en/products/conference-and-visitor-chairs-seating/asienta/?utm_source=PL


60 
66

91 
92 74 87

861/5 € € € €
Breedte 70 cm
Onderstel poedercoating 1420 1676 1887 2433

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 163 163 163 163
Onderstel chroom mat gepolijst 290 290 290 290

Fauteuil
 72  70  69
 44

60 
66

91 
92 74 87

861/6 € € € €
Breedte 78 cm
onderstel poedercoating 1523 1787 2077 2694

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 168 168 168 168
Onderstel chroom mat gepolijst 298 298 298 298

Fauteuil
 72  78  69
 44

60 
66

91 
92 74 87

862/5 € € € €
2-zits
onderstel poedercoating 2061 2412 2725 3605

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 261 261 261 261
Onderstel chroom mat gepolijst 440 440 440 440

Bank
 72  150  69
 44
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60 
66

91 
92 74 87

863/5 € € € €
3-zits
onderstel poedercoating 2885 3339 3687 4891

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 301 301 301 301
Onderstel chroom mat gepolijst 501 501 501 501

Bank
 72  218  69
 44

60 
66

91 
92 74 87

865/3 € € € €
3-zits
onderstel poedercoating 1479 1674 1921 2861

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 288 288 288 288
Onderstel chroom mat gepolijst 476 476 476 476

Hocker
 44  215  69

308
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€ € €

Vierkant 860/1
65 x 65 H 40
onderstel poedercoating 1412 1466 1235

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 218 218 218
Onderstel chroom mat gepolijst 379 379 379

Rechthoek 860/2
120 x 60, H 40
onderstel poedercoating 1532 1579 1472

Meerprijzen/minprijzen
Onderstel glanzend verchroomd 269 269 269
Onderstel chroom mat gepolijst 462 462 462

309

Asienta 
Bijzettafels

Bladgroep



Bekleding

35

55174/7 €

met gestoffeerde zitting,  
met 3-D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
bekledingsmateriaal 35/99 Fiberflex,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar  
kruisvoet kunststof, zwenkarmen aluminium 
poedercoating zwart 817

ON® bureaustoel
 97/109  69  66
 40/52  50  43

35

55174/8 €

als 174/7, met verlengde zitdiepte (ca. 400 tot 450 
mm)  
met 3-D-armleuningen,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
bekledingsmateriaal 35/99 Fiberflex,  
traploze hoogte-instelling,  
rughoogte-instelling (tot 60 mm),  
Trimension, veerkrachtregelaar  
kruisvoet kunststof, zwenkarmen aluminium 
poedercoating zwart 899

ON® bureaustoel
 97/109  69  66
 40/52  50  43

Quickship

Quickship

In bepaalde gevallen hecht de 
klant belang aan een korte leve-
ringstermijn. Om die reden heeft 
Wilkhahn met Quickship een 
snel leverbare collectie in produc-

tie genomen, zodat u uw klanten 
binnen acht werkdagen na ont-
vangst van het order kunt bedie-
nen. De Quickship-modellen zijn 
geprefabriceerd en daarom uit-

sluitend verkrijgbaar in de ver-
melde uitvoeringen en het opge-
geven aantal stuks. In „Quickship 
Project” zijn er voor projecten 
modellen met quota tot maximaal 

20 stuks verkrijgbaar. Het gewone 
„Quickship”-programma daarente-
gen, voorziet in maximaal 
vijf draai- en bezoekersstoelen.

310310



35

55178/7 €

met gestoffeerde zitting,  
stapelbaar tot 5 stuks vrijstaand,  
rug bespannen met Fiberflex-weefsel,  
bekledingsmateriaal 35/99 Fiberflex,  
polypropyleen armleuningen  
onderstel glanzend verchroomd 523

ON® sledemodel
 92  61  60
 43

47

55181/71 €

met 3-D-armleuningen,  
instelling van rughoogte en zitdiepte,  
traploze hoogte-instelling,  
synchroon automaat, veerkrachtregelaar,  
blokkering rugleuning,  
onderstel kunststof,  
wieltjes hard of zacht,  
stof 47/10 595

Neos bureaustoel
 92/104  66  64
 40/52  46  43

37

55184/7 €

met gestoffeerde zitting,  
bekledingsmateriaal Racer 37/99 zwart,  
met 1-D-armleuningen, armleggers van PP  
rugbespanning enkellaags Formstrick, 41/99 
zwart,  
traploze hoogte-instelling,  
in hoogte instelbare lendensteun,  
Trimension, veerkrachtregeling,  
naar keuze met bijschakelbare 3-D-helling naar 
voren van 5° (bij bestelling aangeven a.u.b.),  
kruisvoet kunststof zwart, zwenkarmen 
poedercoating zwart mat 654

IN bureaustoel
 101/113  69  66
 40/52  46  43

311

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding



37

55184/8 €

als 184/7, met verlengde zitdiepte (ca. 400 tot 450 
mm) met gestoffeerde zitting,  
bekledingsmateriaal Racer 37/99 zwart,  
met 3-D-armleuningen, armleggers van PP  
rugbespanning enkellaags Formstrick, 41/99 
zwart,  
traploze hoogte-instelling,  
in hoogte instelbare lendensteun,  
Trimension, veerkrachtregeling,  
naar keuze met bijschakelbare 3-D-helling naar 
voren van 5° (bij bestelling aangeven a.u.b.),  
kruisvoet kunststof zwart, zwenkarmen 
poedercoating zwart mat 765

IN bureaustoel
 101/113  69  66
 40/52  46  43

37

55186/3 €

met gestoffeerde zitting  
stof 37/99  
zit- en rugschaal poedercoating zwart 
structuurmat  
onderstel poedercoating zwart structuurmat 308

Metrik sledemodel
 87  57  60
 45

312

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding



37

55187/7 €

met gestoffeerde zitting en rug  
bekledingsmateriaal Racer 37/99 zwart,  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
met 1-D-armleuningen, armleggers van PP  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
kruisvoet kunststof 567

AT bureaustoel
 98/110  67  64
 40/52  50  43

37

55187/7 €

als 187/7 met verlenging van de zitdiepte (ca. 390 
tot 450 mm)  
met gestoffeerde zitting en rug  
bekledingsmateriaal Racer 37/99 zwart,  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
met 3-D-armleuningen, armleggers van PP  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
kruisvoet kunststof 650

AT bureaustoel
 98/110  67  64
 40/52  50  43

54

55187/7 €

met gestoffeerde zitting en rug  
bekledingsmateriaal Pitch 54/23 
zit- en rugschaal, mechanisme en armleuningen 
wit  
in hoogte verstelbare lendensteun  
met 4-D-armleuningen, aarmleggers van 
polyurethaanschuim  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
bijschakelbare 3-D helling naar voren met 5°  
Trimension  
kruisvoet poedergecoat wit 821

AT bureaustoel
 98/110  67  64
 40/52  50  43

313

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding
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187/71

met gestoffeerde zitting  
bekledingsmateriaal Racer 37/99 zwart, 
rugleuning bespannen zwart  
zitting naar keuze met zachte stoffering (bij 
bestelling aangeven a.u.b.)  
zit- en rugschaal, mechanisme in zwart  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
Trimension  
kruisvoet kunststof 504

AT bureaustoel

54

187/72 €

met gestoffeerde zitting en zachte stoffering  
bekledingsmateriaal 54/23 Pitch 
zit- en rugschaal, mechanisme en armleuningen 
wit  
in hoogte verstelbare lendensteun  
zonder armleuningen  
traploze hoogte-instelling,  
3D-kinematica met automatische 
gewichtsinstelling,  
optioneel met individuele voorinstelling  
bijschakelbare 3-D helling naar voren met 5°  
Trimension  
kruisvoet poedergecoat wit 726

Hogere zitpositie (ESP)

55201/2 €

Zitoppervlak leer 74/99 geprint,  
onderstel zwart

582

Stitz
 65/90  31

55221/21 €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, natuur geolied 
met gestoffeerde zitting
Vierpoots onderstel massief hout, eiken, natuur geolied, met zitkussen  
stof 37/99  
schaal zwart  
niet stapelbaar 

440

Occo SC universele stoel
 83  54  56
 44

314

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding



55221/31 €
Onderstel met vier poten, met gestoffeerde zitting, draaibaar
Stof 37/99  
schaal zwart  
onderstel glanzend verchroomd

506

Occo SC universele stoel
 83  51  53
 44

55221/41 €
Vijfteens kruisvoet  
op rollen, met gestoffeerde zitting, draaibaar
Stof 37/99  
schaal zwart  
onderstel glanzend verchroomd

517

Occo SC universele stoel
 83  66  63
 44

55222/10 €
Onderstel met vier poten, ongestoffeerd
Schaal zwart  
onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 10 stuks vrijstaand

209

Occo universele stoel
 83  57  58
 44

55222/11 €
Onderstel met vier poten, met gestoffeerde zitting
Stof 37/99  
schaal zwart  
onderstel glanzend verchroomd, stapelbaar tot 6 stuks vrijstaand

286

Occo universele stoel
 83  57  58
 44

55222/21 €
Onderstel met vier poten massief eikenhout, natuur geolied
met gestoffeerde zitting  
stof Pitch 54/23 
schaal wit  
niet stapelbaar

480

Occo universele stoel
 83  57  55
 44

315

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding



55230/1 €
Multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand stapelbaar
Zitting-, rugframe en bespanning zwart,  
glijders hard of zacht

378

Aline multifunctionele stoel
 78  54  58
 44

55230/2 €
Multifunctionele stoel, tot 15 stoelen vrijstaand stapelbaar,  
met armleuningen,
Zitting-, rugframe en bespanning zwart,  
glijders hard of zacht

419

Aline multifunctionele stoel
 78  59  58
 44

C2

55341/5 €

met textielschakering, C2/22 zwart  
niet stapelbaar  
onderstel RAL 9011, poedercoating grafietzwart 425

Universele stoel

316

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding



202/0101 €
bekleed met Fiberflex-weefsel zwart  
incl. draaglus  
zool zwart

274

Stand-Up
 67  32

202/0102 €
bekleed met Fiberflex-weefsel rood  
incl. draaglus  
zool zwart

274

Stand-Up
 67  32

204/01 €
Polyethyleen, in zwart

305
Accessoires
204/12 Zitkussen 
van vilt in licht gemêleerd 62

Sitzbock
 71  63  52

204/02 €
Polyethyleen, in wit

305
Accessoires
204/12 Zitkussen 
van vilt in licht gemêleerd 62

Sitzbock
 71  63  52

204/03 €
Polyethyleen, in grijs

305
Accessoires
204/12 Zitkussen 
van vilt in licht gemêleerd 62

Sitzbock
 71  63  52

204/04 €
Polyethyleen, in oranjerood

305
Accessoires
204/12 Zitkussen 
van vilt in licht gemêleerd 62

Sitzbock
 71  63  52

317

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek



55223/20 €

Vierpoots onderstel, massief eikenhout, natuur geolied, niet gestoffeerd, zithoogte 65 cm
Niet stapelbaar 421
Vierpoots onderstel, massief eikenhout, natuur geolied, niet gestoffeerd, zithoogte 75 cm
Niet stapelbaar 421

Counter-/barstoel

37

55223/21 €

Vierpoots onderstel massief hout, eiken, natuur 
geolied, met zitkussen 37/99, zithoogte 65 cm
Niet stapelbaar 498
Vierpoots onderstel massief hout, eiken, natuur 
geolied, met zitkussen 37/99, zithoogte 75 cm
Niet stapelbaar 498

Counter-/barstoel

318

Quickship 
Leveringstermijn tot 20 stuks binnen 8 werkdagen af fabriek

Bekleding





 Programma inbouwsystemen tafels 

 Het samenspel van het gebruiksconcept, esthetische klasse, innovatieve 
functionaliteit en waardevolle materialen is bepalend voor de kwaliteit 
en het rendement van vergaderfaciliteiten. Daarnaast is het ook belang-
rijk hoe de media-aansluitingen in de tafels geïntegreerd zijn. 
 Of nu statisch uitgevoerde tafelsystemen, variabele tafelsystemen of 
mobiele en dynamische tafeloplossingen - de esthetische en functionele 
klasse van de tafelprogramma´s moet met de mogelijkheden voor de uit-
voering met moderne mediatechniek gehandhaafd worden. Afhankelijk 

van de eisen kan bij de programma´s van Wilkhahn alles aan of in het 
tafelblad geïntegreerd worden wat handig is voor een vanzelfsprekend 
gebruik van mediatechniek: van de kabeldoorvoer tot aan verschillend 
uitgevoerde techniekboxen voor plug-and-play oplossingen. Op die 
manier ontstaan er op maat gemaakte oplossingen waarbij techniek een 
vast bestanddeel van het tafelsysteem wordt en verregaand onzichtbaar 
geïntegreerd wordt. 

320320320



 Programma inbouwsystemen tafels 

 Geïntegreerde techniekbox Basic 

 Behuizing geanodiseerd aluminium, zijkanten van kunststof vergelijkbaar met RAL 9006, 
stekkervelden kunststof zwart. Met geïntegreerd rubberen profiel of optioneel met geïntegreerd 
borstelprofiel voor kabelaansluiting in gesloten stand. Frame voorzien van klepmechanisme. Klaar 
voor aansluiting, inclusief kabels. Op verzoek met een openingsmechanisme door middel van een 
druk op de klep. Op verzoek kabelkous van zwart weefsel met velcro-sluiting. Naar keuze met de 
volgende modules: 

701/00  3 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toevoerkabel – lengte ca. 300 cm 
 1 x Data aansluiting met 2 x RJ45 (Categorie 6, met randaarde) met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 350 cm 

    of naar keuze met 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen 
van tot twee mobiele toestellen 

701/10  4 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toevoerkabel – lengte ca. 300 cm 
 1 x Data aansluiting met 2 x RJ45 (Categorie 6, met randaarde) met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 350 cm 
 1 x VGA-aansluiting (SUB D 15-polig) + 3,5 mm jack-plug of naar keuze een HDMI-
aansluiting met vaste kabels lengte ca. 300 cm 

 Geïntegreerde techniekbox tweezijdig 

 Behuizing geanodiseerd aluminium, zijkanten van kunststof vergelijkbaar met RAL 9006, 
stekkervelden kunststof zwart. Frame met rotatiemechanisme. Klaar voor aansluiting, inclusief 
kabels. Op verzoek met een openingsmechanisme door middel van een druk op de klep. Op verzoek 
kabelkous van zwart weefsel met velcro-sluiting. Naar keuze met de volgende modules: 

701/60  3 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toevoerkabel – lengte ca. 300 cm 
 1 x Data aansluiting met 2 x RJ45 (Categorie 6, met randaarde) met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 350 cm 

    of naar keuze met 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen 
van tot twee mobiele toestellen 

701/70  4 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met toevoerkabel – lengte ca. 300 cm 
 1 x Data aansluiting met 2 x RJ45 (Categorie 6, met randaarde) met vast aangesloten 
kabels, lengte ca. 350 cm 
 1 x VGA-aansluiting (SUB D 15-polig) + 3,5 mm jack-plug of naar keuze een HDMI-
aansluiting met vaste kabels lengte ca. 300 cm 

 Techniekboxen, inbouwkleppen en kabeldoorvoeren 
 Voor de integratie van de aansluitingen in het tafelblad kan er gekozen 
worden tussen verschillende oplossingen: Compacte inbouwmodules 
kunnen plaatsbesparend geïntegreerd en met verschillende inzetstuk-
ken individueel aangepast worden. Open- en uitklapbare techniekboxen 
met plug-and-play aansluitingen zorgen voor eenvoudige hantering, 
kabels en voeding blijven hier op het tafeloppervlak. Bijzonder homo-
geen zien de hoogwaardig uitgevoerde inbouwkleppen er uit.  

 Ook bij gekoppelde apparaten is er slechts een smalle borstelstrook te 
zien. De aansluitingen bevinden zich onder het tafelblad zodat reste-
rende kabellengtes en opladers in de horizontale kabelgeleidingen opge-
borgen kunnen worden. Aanvullend kunnen flexibele techniekboxen zon-
der gereedschap desgewenst aan de tafelrand worden bevestigd. 

 Om de kabels door het blad te leiden, zijn doorvoeren mogelijk, van een-
voudig kunststof tot hoogwaardige oplossingen van aluminium. 
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 Integrated techni-station square 

 Behuizing aluminium gelakt, zijdelen van kunststof, naar keuze in zilver of zwart, contactdozen van 
kunststof zwart. Frame opgeplaatst. Naar wens kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld. 
Naar keuze met de volgende inzetstukken: 

701/61  3 modules: 
 2 x stroomelement (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 40 cm aansluiting voor 
toevoerkabel, mod. 708/8 
 1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse als Duchgangskupplung, jeweils mit 300 cm 
Patchkabel (Kategorie 6, geschirmt) 
 of naar keuze met 
 1 x element met 2 x USB-oplader met Smart IC voor de intelligente laadstroomregeling 
(laadstroom max. 3A) voor het snelle opladen van maximaal twee mobiele toestellen 

701/71  4 modules: 
 2 x stroomelement (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 40 cm aansluiting voor 
toevoerkabel, mod. 708/8 
 1 x data-element met 2 x RJ45-bus als doorgangskoppeling, telkens met 300 cm 
patchkabel (categorie 6, met randaarde) 
 1 x HDMI-bus als doorgangskoppeling, met 300 cm kabel (high speed + ethernet) 

 Geïntegreerde techniekbox Compact 
701/95
 Inbouwkader van drukgegoten zink, chroom mat. Kader opgeplaatst, naar keuze rond of vierkant 
voor de opname van vervangbare inzetstukken. De gevarieerde inzetstukken worden zonder 
gereedschap in het montagekader gestoken.     Naar wens kabelboom met zwarte weefselslang 
ommanteld. Naar wens met de volgende inzetstukken: 

 Kabeldoorvoer 
 Inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 

 Wireless charging inzetstuk 
 1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel) |voor het draadloze opladen 
van hiervoor geschikte toestellen met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingsstekker 

 Voeding 
 1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 40 cm aansluiting voor 
toevoerkabel, mod. 708/8 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

 USB-laadbus 
 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen van twee mobiele 
toestellen met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

      Optioneel 
 Keystone-modules als doorgangskoppeling, zonder kabel: 
 RJ 45-bus (categorie 6) of HDMI-bus 
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 Geïntegreerde techniekbox Compact Duo 

701/96
 Inbouwkader van drukgegoten zink, chroom mat. Kader van boven geplaatst, rechthoekig voor de 
opname van twee verwisselbare inzetstukken. De gevarieerde inzetstukken worden zonder 
gereedschap in het inbouwkaderkader gestoken. Naar wens kabelboom met zwarte weefselslang 
ommanteld. Naar keuze met de volgende inzetsukken: 

 Kabeldoorvoer 
 Inzetstuk kabeldoorvoer chroom mat, met borstelprofiel 

 Wireless charging inzetstuk 
 1 x inzetstuk met wireless charging module (Qi-compatibel) |voor het draadloze opladen 
van hiervoor geschikte toestellen met toevoerkabel ca. 250 cm en voedingsstekker 

 Voeding 
 1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 40 cm aansluiting voor 
toevoerkabel, mod. 708/8 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

 USB-laadbus 
 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen van twee mobiele 
toestellen met 40 cm aansluiting voor toevoerkabel, mod. 708/8 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

      Optioneel 
 Keystone-modules als doorgangskoppeling, zonder kabel: 
 RJ 45-bus (categorie 6) of HDMI-bus 

 Techniekbox Compact Add 

701/97
 Flexibele techniekbox voor de montage zonder gereedschap aan de tafelrand met een kartelbout. 
Toepasbaar aan rechte en bolle randen (voor tafelbladdiktes van 12 – 30 mm). Stevig metalen huis, 
gecoat eender RAL 9006, steekvelden van zwart kunststof, klaar voor aansluiting inclusief kabel. 
Naar wens kabelboom met zwarte weefselslang ommanteld. Naar wens met de volgende inzetsuk-
ken: 

 Voeding 
 1 x voeding (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) met 40 cm toevoerkabel lengte ca. 
270 cm 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

 USB-laadbus 
 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen van twee mobiele 
toestellen met toevoerkabel lengte ca. 270 cm (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) 
 2 x stopcontact met afdekking voor optionele Keystone-modules 

   Optioneel 
 Keystone-modules: 
 RJ 45-bus (categorie 6) met vast aangesloten kabel, lengte ca. 330 cm of HDMI-bus met 
vast aangesloten kabel, lengte ca. 270 cm 
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 Kabeldoorvoeren 

707/1  Kabeldoorvoer 
 kunststof zwart, Ø 80 mm 

707/2  Kabeldoorvoer 
 aluminium zwarte poedercoating, Ø 85 mm 

707/3  Kabeldoorvoer 
 aluminium blank geëloxeerd, Ø 85 mm 

 Inbouwklep  Executive

 Klep met borstelprofiel aan beide kanten van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur als het tafelop-
pervlak. 
 Uitsnede met houten randprofiel rondom, nagenoeg in dezelfde kleur als het tafelblad. 
 Inbouwklep 300 x 150 mm, in één vlak liggend geïntegreerd, scharnieren openen tot 180°. 

 In combinatie met stekkerdozen laten zich veelzijdige aansluitmogelijkheden realiseren. 

 Inbouwklep  Basic

 Aluminium frame met klep en borstelprofiel 
 Opzetframe, inbouwklep 300 x 120 mm, 90° openend. 

 In combinatie met stekkerdozen laten zich veelzijdige aansluitmogelijkheden realiseren. 

 Inbouwklep  Graph

300/01  Klep met lengte-opening 

 aan beide lange kanten afgeschuind (aan beide kanten te gebruiken), gasveer 
gedempt zelfstandig openingsmechanisme, klep aan beide kanten in dezelfde kleur 
en van hetzelfde materiaal. Inbouwklep: 300 x 165 mm an beide lange zijden 
afgeschuind (aan beide kanten te gebruiken, gasveer gedempt zelfstandig 
openingsmechanisme, klep aan beide kanten in dezelfde kleur en van hetzelfde 
materiaal. Inbouwklep: 300 x 165 mm 

300/02  Klep met dwarsopening 

 aan één lange kant afgeschuind (aan één kanten te gebruiken), gasveer gedempt 
zelfstandig openingsmechanisme, klep aan beide kanten in dezelfde kleur en van 
hetzelfde materiaal. Inbouwklep: 300 x 165 mm an één lange zijde afgeschuind (aan 
één kanten te gebruiken, gasveer gedempt zelfstandig openingsmechanisme, klep 
aan beide kanten in dezelfde kleur en van hetzelfde materiaal. Inbouwklep: 300 x 
165 mm 
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 lijst voor bevestiging van contactdozen 

 Stekkerdoos van stevige zwarte kunststof, voor montage onder de inbouwklep 
Executive en Basic.   Montage afhankelijk van tafelsysteem en inbouwpositie, in houder, 
in kabelkorf of aan tafelrand. De sets bevatten het passende montagemateriaal. 
 Huis aan de zijkant met 230 V in- en uitgang (stekker + bus GST18/3) voor het aansluiten van toevoer- en 
doorvoerkabels mod. 708/8 en 708/9. 

 Naar keuze met de volgende opties: 

708/1  Contactdoos 
 3 modules:
3 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven) 

708/2  Contactdoos 
 3 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven). 
 1 x data aansluiting met 2 x RJ45 connectoren (categorie 6, met randaarde)
met vaste patchkabels lengte ca. 350 cm 

    of naar keuze met 1 x inzetstuk met 2 x USB-laadbus (laadstroom 2,1 A) voor het opladen 
van tot twee mobiele toestellen 

708/4  Contactdoos 
 4 modules:
4 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven). 

708/5  Contactdoos 
 4 modules: 
 2 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven). 
 1 x data aansluiting met 2 x RJ45 connectoren (categorie 6, met randaarde)
met vaste patchkabels lengte ca. 350 cm 
 1 x inzetstuk VGA-aansluiting (SUB D 15-polig) + 3,5 mm jack-plug of naar keuze een 
HDMI-aansluiting met vaste kabels lengte ca. 300 cm 

708/6  Contactdoos 
 5 modules: 
 3 x 230 V (bij bestelling a.u.b. landnorm aangeven). 
 1 x data aansluiting met 2 x RJ45 connectoren (categorie 6, met randaarde) 
 1 x data aansluiting met 1 x RJ45 connectoren (categorie 6, met randaarde)
met vaste patchkabels lengte ca. 350 cm 

708/8  verlengsnoer 
 3 x 1,5 mm², zwart 
 Schuko-hoekstekker + bus GST18/3 
 Lengte naar keuze ca. 200, 300 of 500 cm 

708/9  verlengsnoer 
 3 x 1,5 mm², zwart 
 Stekker + bus GST18/3 
 Lengte naar keuze ca. 200 of 300 cm 
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 Kabelmanagement 
 Ook op het gebied van kabelgeleiding is er een keur aan mogelijkheden. Voor een horizontaal verloop onder het tafelblad zijn er bijvoorbeeld 
kabelgeleidingen en uitklapbare kabelkorven voor de technische componenten. 
 Bij een verticaal verloop in of langs de tafelpoten kunt u gebruik maken van externe kabelklemmen of van een met weefsel versterkte slang. 

 Horizontale kabelgeleiding 

 Kabel-afdekking voor geïntegreerde techniekbox Basic, 
model 701/00 en 701/10 
 van aluminium, aan het tafelblad bevestigd, zwarte poedercoating, 
met dubbelzijdige trekbeveiliging, lengte 550 mm 

 Kabel-afdekking voor geïntegreerde techniekbox dubbelzijdig, 
model 701/60 en 701/70 
 van aluminium, aan het tafelblad bevestigd, zwarte poedercoating, 
met dubbelzijdige trekbeveiliging, lengte 550 mm 

 Kabelkorf voor inbouwklep Executive of Basic, 
voor een stekkerdoos model 708/1 tot 708/6 
 profiel van geëxtrudeerd aluminium, neerklapbaar, zwarte poedercoating 
met trekbeveiliging en inbouwmogelijkheid voor stekkerdoos, lengte 540 mm 

 Kabelkorf voor inbouwklep Executive of Basic, 
voor stekkerdoos model 708/1 tot 708/6 
 gebogen, geperforeerde metalen korf, neerklapbaar, zwarte poedercoating, 
voor montage onder het tafelblad, 
met houder voor stekkerdoos, metalen hoeken, zwarte poedercoating 

 Opbergnet voor inbouwklep Executive of Basic, 
voor stekkerdoos model 708/1 tot 708/6 
 polyester, zwart, maten afgestemd op lengte tafel, 
met houder voor stekkerdoos, metalen hoeken, zwarte poedercoating 

 Opbergnet voor tafelprogramma 460 mAx/465 mAx light voor geïntegreerde techniekbox Compact 
 Polyester, zwart, lengte 430 mm 

 kabelgeleidingen onder het tafelblad met klittenband 
 Profiel van geëloxeerd aluminium met 2 vastgezette kabelklemmen van polypropeen 
met een lus van klittenband 
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 Vertikale kabelgeleiding 

 Kabelklem voor tafelpoot 
 van zwart, met glasvezel versterkt polyamide voor de bevestiging van de kabel aan de staande voet van 
de tafel. 

 Met weefsel versterkte slang voor kabelboom 
 van de techniekbox, rsp. stekkerdozen 

 Verticale kabelgoot model 620/2 
 voor de kabelgeleiding tussen de staanders bij programma 620 Logon, 
zilver zijdemat oder zwarte poedercoating 

  Kabeldoorvoer in poot van onderstel model 641 of 643 
 voor verticale kabelgeleiding bij programma 640 Palette 
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 Voorbeelden voor de gebruikte geïntegreerde techniekboxen en inbouwkleppen, inclusief kabelgeleiding 

Confair  Klaptafel mAx | mAx light 

 Geïntegreerde techniekbox tweezijdig, 
kabelgeleiding met klittenband, kabelboom 
met met weefsel versterkte ommanteling 

 Set geïntegreerde techniekbox tweezijdig, 
met kabelafdekking en kabelklemmen aan de 
tafelpoot 

 Set geïntegreerde techniekbox Compact met 
opbergnet 

Timetable Shift Logon

 Set inbouwklep, met kabelafdekking 
kabelgeleiding met klittenband, kabelklem 
aan de tafelpoot 

 Set geïntegreerde techniekbox Compact, 
kabelgeleiding met klittenband, verticale 
kabelgoot 

 Set geïntegreerde techniekbox tweezijdig, 
met kabelafdekking, kabelgeleiding met 
klittenband en kabelklem aan de tafelpoot 

Palette

 Set geïntegreerde techniekbox tweezijdig, 
met kabelafdekking kabelgeleiding met 
klittenband en kabelboom met zwarte met 
weefsel versterkte ommanteling. 

 Set kabeldoorvoer, kabelgeleiding met 
klittenband en kabeldoorvoer aan tafelpoot 

 Set inbouwklep met kabelkorf kabelgeleiding 
met klittenband en kabelboom mit zwarte 
met weefsel versterkte ommanteling 
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 Randenmatrix .
 Wilkhahn biedt bij gefineerde bladen meer dan 135 mogelijkheden, die 
beschikbaar zijn als standaard- of speciale uitvoering. 

 De randenmatrix geeft een overzicht welke kantafwerkingen voor elk 
 tafelprogramma in de verschillende bovenbladafwerkingen en bladdik-
tes al dan niet realiseerbaar zijn of voorafgaand om verduidelijking vra-
gen. 

 Verdekt randprofiel: bijv. bij kunststof: de kunststof bekleding loopt tot 
aan het randprofiel. Open randprofiel: bijv. bij kunststof: de kunststof 
bekleding stopt een  stukje van de rand, m.a.w. men ziet reeds de aan-
vang van het randprofiel op het bovenblad. 

 kunststof 
•   Randen standaard natuur geolied 

•   Speciale uitvoering : Kanten in dezelfde kleur gelakt als het blad, enkel 
in combinatie met een verdekt randprofiel. 

 Fineer 
•   Blad en randen zoveel mogelijk in dezelfde kleur gebeitst en gelakt 

330
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  Tekens 

●  Standaard productie 
○  Individuele oplossing 
*  vanaf diepte 60 cm 

 
 Randprofiel open 

 

 Randprofiel verdekt 

222 Occo 300 Graph 440 Confair 460 mAx 465 mAx light 540 Contas
610 Timetable
614 Timetable 

Shift
612 Timetable 

Smart
615 Timetable 

Lift 620 Logon 636 Versa 640 Palette
661  Travis in 

hoogte 
verstelbaar 
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E1 – 1  Randen bol, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○      

 
E1 – 2  Randen bol met 
stootprofiel, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○         

 
E1 – 3  Rechte randen, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○           ●  ●  ●  ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ●  ●  ●      

 
E1 – 4  Rechte houten 
randafwerking met 
stootprofiel, verdekt 
randprofiel 

       ●  ●  ●              ●  ●  ●   ●  ●  ● ● ● ● ●  ●  ●  ●         

 
E2 – 1  Houten randen, 
bol 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○      ●    

 
E2 – 2  Houten randen, 
bol met stootprofiel 

       ●  ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     ●  ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●  ●         

 
E2 – 3  Rechte kunststof 
rand 

 ●       ●  ●   ●  ●  ●    ●  ●       ●  ●   ●  ●  ●  ● ● ●  ○  ●  ● ●     ●   ●  ●  

 
E2 – 3.1  Houten rand 
recht 

       ○  ○  ○   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     ○  ○  ○   ○  ○  ○ ○ ○  ○  ○  ○ ● ● ● ●      ●  ●  ● ●  ●

 
E2 – 5  Houten verjongde 
randafwerking 12 mm 

  ●                 ●*   ●*              ● ●      ●   ●  ●

 
E2 – 6  houten rand, 
symmetrisch gewelfd 

     ●  ●                                  

 
E4 – 1  massief houten 
rand, aan onderzijde 
afgerond 

   ●                                     

 
E5 – 1  volkern HPL 
verjongde rand, 4 mm 
radius 

●         ● ●
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E1 – 1  Randen bol, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○      

 
E1 – 2  Randen bol met 
stootprofiel, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○         

 
E1 – 3  Rechte randen, 
verdekt randprofiel 

       ○  ○  ○           ●  ●  ●  ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ●  ●  ●      

 
E1 – 4  Rechte houten 
randafwerking met 
stootprofiel, verdekt 
randprofiel 

       ●  ●  ●              ●  ●  ●   ●  ●  ● ● ● ● ●  ●  ●  ●         

 
E2 – 1  Houten randen, 
bol 

       ○  ○  ○              ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○      ●    

 
E2 – 2  Houten randen, 
bol met stootprofiel 

       ●  ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     ●  ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●  ●         

 
E2 – 3  Rechte kunststof 
rand 

 ●       ●  ●   ●  ●  ●    ●  ●       ●  ●   ●  ●  ●  ● ● ●  ○  ●  ● ●     ●   ●  ●  

 
E2 – 3.1  Houten rand 
recht 

       ○  ○  ○   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     ○  ○  ○   ○  ○  ○ ○ ○  ○  ○  ○ ● ● ● ●      ●  ●  ● ●  ●

 
E2 – 5  Houten verjongde 
randafwerking 12 mm 

  ●                 ●*   ●*              ● ●      ●   ●  ●

 
E2 – 6  houten rand, 
symmetrisch gewelfd 

     ●  ●                                  

 
E4 – 1  massief houten 
rand, aan onderzijde 
afgerond 

   ●                                     

 
E5 – 1  volkern HPL 
verjongde rand, 4 mm 
radius 

●         ● ●
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AT 
 Programm 187.

Digitale-Broschüre-187-AT-01-SR-190329-1121

El programa de sillas y mesas Occo permite 
unir diferentes ambientes en espacios de 
reuni ones, comedores y conferencias a 
 través de un diseño claro e identificable. 

Porque las sillas con apoyabrazos y su 
incon fundible y envolvente coquilla están 
disponibles en seis colores, cuatro tipos de 
armazón y cuatro versiones de tapicería. 
La nueva silla Occo SC (Side Chair), no tiene 
apoyabrazos y su diseño es ligeramente más 
fi no, pero sigue siendo claramente un miem-
bro de la familia. La coquilla y su caracte-
rística sección de corte ofrecen un confort 
supe rior y permiten la adopción de diferen-
tes posturas. El tamaño compacto de la  silla 
permite un uso eficiente de las salas.

Occo SC está disponible en los colores, 
arma zones y tapicería de Occo. Como 
resulta do, hemos duplicado las opciones 
disponibles para Occo a 192, una combina-
ción perfec ta de variedad e identidad.

Occo SC
Diseño: jehs+laub

Modelo 221/10

Occo SC.
Programa 221 

Mit dem akustisch wirksamen Wand
relief „ Landing“ gelingt es, selbst dort 
für  Aufenthaltsqualität und Wohlfühl
atmosphäre bei „Zwischenlandungen“ zu 
sorgen, wo eigentlich gar kein Platz ist: 
in Gängen, Übergangsbereichen, Trep pen 
häusern. Ein flaches, 60 x 60 cm großes, 
gepolstertes und textilbezogenes Element 
und ein gleich großes, drei dimensional 
ausgeformtes Relief element lassen sich 
beliebig anordnen und  kombinieren. 

Je nach Ausrichtung kann das Relief
element zum Ansitzen, Ablegen, Anleh
nen und Abschirmen genutzt werden.  
In sieben Farben erhältlich verbessert 
Landing die Akustik, schafft Nischen, 
bietet Getränken und Smartphones Platz 
und sorgt für Entlastung beim Stehen. 

Landing
Design: Rudolph Schelling Webermann

Landing.
Programm 208

Auszeichnungen

#wilkhahn

 Productinformatie, projecten, service - de geherstructureerde en nieuw vormge-
geven homepage zorgt voor een eenvoudigere en overzichtelijkere toegang tot de 
wereld van Wilkhahn. Wat u nodig heeft, vindt u hier - van de digitale brochure via 
CAD-gegevens tot aan referentiefoto´s. 

 Als u wilt weten wat er in de wereld van design, architectuur en industrie rondom 
Wilkhahn aan spannende dingen gebeurt, klik dan gewoon op onze blog. 

 Verdere informatie vindt u online in de productinfor-
matie en de digitale brochures. 

 Service 

https://facebook.com/Wilkhahn/
http://www.linkedin.com/company/wilkhahn
https://www.pinterest.de/wilkhahn/
https://www.instagram.com/wilkhahn
https://twitter.com/wilkhahn
https://www.xing.com/company/wilkhahn
https://www.youtube.com/wilkhahn
https://wilkhahn.com/en/?utm_source=PL
https://blog.wilkhahn.com
Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396


