
WINEA FLOW
Smarter Faster Beautiful Do it

Tafelsysteem
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Personalisering van het bureau zorgt door identificatie 
met de werkplek voor een prettig werkklimaat.

De combinatie van al deze eigenschappen zorgt voor 
een verbetering van het welzijn van de werknemer en 
hebben een positief effect op de motivatie en 
efficiëntie.

Design: WINI Design & Uwe Sommerlade

WINEA FLOW
Smarter Faster Beautiful Do it

Smarter
Een slim lift-kabelkanaal en een innovatief en zeer 
gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, gebaseerd op 
de behoeften van de gebruiker.

Faster
De snelste elektrische tafel ter wereld is bijna net 
zo snel in zijn bewegingen als zijn gebruiker. 
In ieder geval twee keer zo snel als vergelijkbare 
elektrische tafels.

Beautiful
Door de elegante details en de verschillende poot 
opties zijn vele combinaties mogelijk en straalt elk 
specifieke model een aangename rust uit.

Do it
Ons doel was het creëren van een bureau dat zich richt 
op de gebruiker en zijn behoeften, van productie tot 
installatie, tot in elk detail. Het intuïtieve 
bedieningspaneel motiveert de gebruiker om vaker van 
houding te veranderen.
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Bediening

Kinderspel
De handzame grootte en de 
afwezigheid van knoppen en 
displays geeft de indruk van 
eenvoud die duidelijk wordt 
tijdens het daadwerkelijke 
gebruik (Lego Principe).

De foutloze werking van het 
bedieningspaneel motiveert de 
gebruiker om meer te bewegen en 
vaker van werkhouding te 
veranderen. 

Hoogteverstelling
De beweging van het bureau 
wordt één-op-één vertaald naar 
het bedieningspaneel.

Geïntegreerde bediening
Het bedieningspaneel is 
geïntegreerd in het blad, links of 
rechts.
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Binnen bereik Traditioneel kabelkanaal
Het schuivende bureaublad biedt

toegang tot het kabelkanaal, 
maar het zicht vanaf de voorkant

is gedeeltelijk afgeschermd.

Lift-kabelkanaal
Tegelijk met het verschuiven van 

het blad, wordt het kabelkanaal 
opgetild en volledig zichtbaar. 

Dit verbetert de toegang tot het 
kabelkanaal en zorgt voor een 

comfortabeler kabelbeheer.
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Snelheid

Hoge snelheid
De motorische pootkolom van WINEA 

FLOW kan optioneel aanzienlijk sneller 
bewegen dan andere bureaus met 

motorbediening.

Het grote voordeel is nu dat het bureau van 
650 mm naar 1250 mm kan worden 

verplaatst in de helft van de voorheen 
gebruikte tijd. 

Het spreekt voor zich dat alle goede 
eigenschappen van de standaard 

motorkolom, zoals een laag stroomverbruik, 
hoge belastingscapaciteit en 

weerstandserkenning, behouden blijven.
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Constructie

Modulair bladbuis systeem
Alle onderdelen - pootstellenen, bladen en 
opties - zijn verbonden met de bladbuis en 

kunnen eenvoudig verwijderd worden.

Losse onderdelen
Los van het innovatieve kabelkanaal 
zijn er meerdere eenvoudig te 
installeren onderdelen beschikbaar.

• akoestische panelen
• flexibele opslag
• kabelbeheer
• geïntegreerde rail
• frontpaneel

Eenvoudige montage
Het bureau wordt gemonteerd met het blad op 

de grond waardoor er een overzichtelijke 
situatie ontstaat voor eenvoudige montage.
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Vaste hoogte
Hoogte verstelbaar
met drukknop

Motorverstelling Motor snelverstellingHoogte verstelbaar 
met hendel

74cm 74-124cm65-85cm
38mm/s
65-125cm

80mm/s
65-125cm

. 3 cm verschil per hendel 
omwenteling

. Verstelbaar per cm . Soft start-stop 
mechaniek

. 0.1 Watt energieverbuik in 
Standby

. Geïntegreerde 
weerstandserkenning 
(PIEZO)

. Zekering om oververhitting 
te voorkomen

. Soft start-stop 
mechaniek

. 0.1 Watt energieverbuik in 
Standby

. Geïntegreerde 
weerstandserkenning 
(PIEZO)

. Zekering om oververhitting te 
voorkomen

Leg option variance

HV+KB +STARR HE-KDHE-KD HV
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Pootstellen

T pootDUO opstelling

WangDUO opstelling
met wang

A poot Pootstel variatie
Alle pootstellen kunnen gecombineerd 

worden met alle poot opties.
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Uit het zicht
Door het kopstuk uit het zicht te 
houden blijft het zijaanzicht rustig 
en onderscheidend. De stabiliteit 
blijft onaangetast.

Teen als gietstuk 
Het slanke been eindigd harmonieus in 
een aluminium teen. De optionele geronde 
hoeken van het blad complimenteren de 
vorm van het bedieningspaneel en het 
gegoten voetstuk.

T- poot
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A- poot

Massief hout
Vier massief houten poten zorgen, in 
tegenstelling tot een standaard bureau 
onderstel, voor een vleugje high class 
interieur in de kantooromgeving

CNC 

De up-to-date productie maakt 
standaardproductie
van radiussen en vormen mogelijk die 
perfect op het bureau zijn afgestemd.
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Wang

Compact
De zijkant van het bureau straalt
kalmte uit en brengt zo het ontwerp
nog beter onder de aandacht.

Oppervlak
De wangen corresponderen met het 
tafelblad. Ze zijn verkrijgbaar in 
dezelfde afwerking en kleuren en 
kunnen worden gekozen in een 
harmonieus of juist opwindend 
contrastontwerp.

Kabels
De wangen omlijsten de pootkolom als een karkas, 
met een verwijderbare zijkant waardoor de 
overgebleven ruimte voor kabelbeheer gebruikt kan 
worden. De binnenkant biedt voldoende ruimte voor 
stroomeenheden en kabels.

Vilt
Omringende inlays van vilt geven 
een huiselijk karakter aan het 
bureau en zorgen voor een 
speelse overeenkomst met 
andere textiel elementen aan het 
bureau of in de ruimte.
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DUO Werkplek

DUO Wang 

Net als bij de wang van een enkele 
werkplek wordt de DUO wang om de 
bestaande beenconstructie geplaatst 
waardoor in een oogwenk een knusse 
en comfortabele werkplek ontstaat.

Gereduceerd ontwerp
Het gereduceerde ontwerp 
met zijn eenvoudige 
kolompoten voldoet aan alle 
technische eisen en biedt een 
opmerkelijke stabiliteit 
waardoor de DUO werkplek 
aan alle eisen kan voldoen.

Individueel
Op basis van dezelfde beenstructuur 
kan elk bureau in hoogte worden 
aangepast en worden uitgerust met 
persoonlijke voorkeuren.



Rechthoekig bureaublad

Rechthoekig bureaublad
Met afgeronde hoeken

Tonvorm

Tonvorm met afgeronde hoeken

Ellips

Conference desk
The slightly curved barrel shape  

complements the high quality. 
A leg made from solid wood.

Desktop shapes

Borstel
Borstel aan de achterzijde 
van het bureaublad voor 
kabelgeleiding. 

S hoek
Uitsparing aan de achterzijde 
van het bureaublad voor 
kabelgeleiding.
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.staand-werken.nl 
www.project-inrichting.nl


