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Credenza
Meubel voor presenteren en opbergen. De eigentijdse versie van het dressoir, een klassiek meubel bij
uitstek. Oorspronkelijk een meubelstuk dat, opgesteld bij een tafel, gebruikt werd voor het bewaren
van tafelgerei en ander huisraad, veelal het pronkstuk van de familie. Nu een stijlvol opbergmeubel
voor het kantoor waar sfeer en comfort uitgangspunten zijn voor een inspirerende werkomgeving.
Geen puur functionele, logge opbergruimte maar een fraai vormgegeven meubel dat op mag vallen.
Door de keuze voor plaatstaal als basismateriaal krijgt dit meubelstuk een verrassend moderne uitstraling.
De zorgvuldige detailleringen en afgeronde hoeken geven de CREDENZA een retroachtig aanzien. De
CREDENZA is qua vormgeving afgestemd op het TABS tafelprogramma, eveneens uit kunstig gevouwen
plaatstaal vervaardigd.
Kenmerken
• De indeling van de CREDENZA is naar keuze met deuren, laden of open vakruimte.
• Metalen of High Pressure Laminaat draaideuren.
• Metalen of High Pressure Laminaat ladefronten.
• Open vakruimte met verstelbaar legbord.
• 9 mm dik MDF kastblad afgewerkt met High Pressure Laminaat.
• Afgeronde hoeken radius 50 mm.
• Achterzijde meubel, en binnenzijde opbergcompartimenten zijn met panelen afgewerkt.

Ergonomie
De CREDENZA voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot ergonomie en veiligheid.
• NEN-EN 14073 – 2/3: 2004
• NEN-EN 14074: 2004
Draaideur en ladefront uitvoering
Het assortiment voorziet in keuzemogelijkheden voor uitvoering in staal, High Pressure laminaat of
combinatie van deze materialen. Zie de productbladen bladdecoren en lakkleuren voor een overzicht van
de mogelijkheden.
Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie.
Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.
Samenstelling

Techniek
• Het meubel wordt op locatie samengesteld door montage van de rompen op de sokkelconstructie
en bevestiging van het kastblad.
• Draaideuren en ladefronten zijn greeploos.
• Draaideuren zijn push to open.
• Laden zijn push to open, volledig uittrekbaar en voorzien van soft-close sluiting.
• Ladegeleiders zijn volledig afgeschermd.
• Laden in antraciet kleur.
• Kastrompen met deuren zijn standaard voorzien van legbord.
• Legborden zijn op drie hoogten te plaatsen.
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Maatvoering en assortiment

Deuren/legbord

Vier deuren

Deuren/laden
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Kwaliteit en duurzaamheid
Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens
de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:
2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons
duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.
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