
Presto R Duo
Presto R duo is net zo eigentijds en 
strak vormgegeven als de Presto RT, 
maar dan in duo met H-frame. Presto 
R duo is optioneel te voorzien van 
akoestische gestoffeerde tussenwanden. 
De bekabeling kan optioneel netjes 
worden weggewerkt. Presto R duo 
kent 2 verstellingen, met een slinger of 
elektrisch.

Presto R Duo
Productblad



Constructie
• Gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal
• Snelle (de)montage van blad, frame en poten 
•  Stabiel door speciaal ontwikkelde centrale 

traverse met bladdragers
•  Door centrale traverse geen hinderlijke 

frameconstructie aan lange zijde, dit biedt 
optimale beenvrijheid

•  Onze elektrische bureaus zijn standaard voorzien 
van een hoog/laag bediening met display en 
optioneel is een hoog/laag bediening met display 
en geheugen

•  Tussenruimte tussen 2 tegenover elkaar liggende 
werkbladen is 8 cm voor eventueel te plaatsen 
InBetween tussenwand van 3 cm

 
Accessoires
•  Er kan gebruik gemaakt worden van een  

aorta-kabelgoot
•  Gestoffeerde (akoestische Re-felt) InBetween 

opzetwanden 

Techniek
•  Hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare 

slinger onder werkblad, zitzijde rechts (65-89 cm)
• Hoogte afleesbaar op de poten (65-89 cm)
•  Elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. hoog/laag 

toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel 
links) (65- 130 cm)

•  Standaard met elektrisch hoogte verstelbaar 
d.m.v. display onder het blad, zitzijde rechts  
(65-130 cm)

•  Optioneel d.m.v. display met geheugen onder het 
blad, zitzijde rechts (65-130 cm)

•  Hoogteverstelling conform NPR 1813 en  
EN 527-1 en 527-2

Materialen - bladen
•  18 mm PEFCTM melamine met LaserTec 

randafwerking 
• Kleuren volgens bladkleuren Decoren

Materialen - frame
•  Vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal 

afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
•  Bladdragers aan zichtzijden, staanders en voeten 

geëpoxeerd: kleuren wit en zwart
• Bladtraverse zwart geëpoxeerd

Decors
• Eiken Cremona
• Eiken Natuur
• Wit

Epoxykleuren
• Wit
• Zwart
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Hoogte-instelbaar d.m.v.
slinger aan zitzijde (65-89 cm)

PRD120-80SV  120x80 cm
PRD140-80SV  140x80 cm
PRD160-80SV  160x80 cm
PRD180-80SV  180x80 cm

Zit/sta elektrisch hoogte-verstelbaar
d.m.v. hoog/laag toets met display*

PRD120-80EV  120x80 cm
PRD140-80EV  140x80 cm
PRD160-80EV  160x80 cm
PRD180-80EV  180x80 cm

• Zit/sta bediening standaard met display en 
optioneel met display en memory
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Buur duurzaamheid & kwaliteit
 
•  Bladen zijn leverbaar als verantwoord 

gecertificeerd PEFCTM- of FSC® -hout
•  Hoogwaardige LaserTec randafwerking van de 

houtpanelen
•  NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en 

hun toepassing
•  NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor 

werktafels en bureaus

• ISO 26000 – MVO -richtlijnen
• ILO – Arbeidsnormen van de Verenigde Naties
• ISO 9001- Kwaliteit
• ISO 14001 – Milieu
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Afmetingen blad
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm 




