
Nowy Styl eUP zit/sta werkplek 

Het elektrisch in hoogte verstelbare eUP bureau is het eenvoudig antwoord voor wie op 

zoek is naar producten met basisopties én functionaliteiten.  

 

“De eUP zit/sta werkplek is een functioneel, makkelijk bedienbaar  bureau”

      

Ons lichaam is niet ontworpen om de hele dag te zitten, daarom is het heel belangrijk dat we 

tijdens het werk van houding veranderen. De eUp serie is er voor iedereen.  

Het simpele design past in ieder interieur, zowel op kantoor als op je thuiswerkplek en  

door zijn functionaliteit zal dit bureau zeker aan al je verwachtingen tegemoet komen.  

 

Ergonomie 

Neem een pauze van uw stoel  

           - minder zitten begint bij jezelf! 

Verander van positie wanneer u daar zin in hebt 

tijdens uw werk en leef gezonder dan ooit tevoren. 

 

Functies en Opties 

1. Elektrische hoogteverstelling van het tafelblad 

2. eUP2 bedieningspaneel 

3. eUP3 bedieningspaneel met display en 

geheugenfunctie 

4. Volledig gestoffeerd paneel 

5. Grommets en mediapoorten 

6. Tafelblad van gemelamineerde spaanplaat (MFC) met 2mm rand 

7. H-poot onderstel met kolommen in drie segmenten (eUP3 werkbank) 
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Telescopisch frame 

Dankzij het telescopische frame kunnen we de juiste breedte 

van het tafelblad kiezen en de grootte van het bureau 

aanpassen aan onze behoeften. 

Bij het ontwerpen van een nieuw kantoor met eUP bureaus 

kunt u de geschikte maat van het tafelblad kiezen, waardoor 

elke werkplek eenvoudig kan worden ingericht. 

Anti-Collision - wanneer een bewegend deel van het bureau 

een obstakel raakt, detecteert de functie het kantelen van 

het tafelblad, waarna het tafelblad stopt en terugkeert naar 

de veilige positie.  

Functie standaard beschikbaar. 

         

 

 

Design 

Een eenvoudig ontwerp betekent geen verveling! 

Met een breed kleurenpalet kunt u de kleur van het 

bureaublad kiezen die uw karakter of status 

weerspiegelt. 

 



Bureau of bank? 

eUP2 bureau 

Het elektrisch in hoogte verstelbare bureau eUP2 is het 

eenvoudige antwoord voor wie op zoek is naar 

producten met basisopties en -functionaliteiten. 

 

 

 

eUP3 bureau 

De eUP3-bureaus met elektrische hoogteverstelling en GS-veiligheidscertificaat, passen dankzij 

hun universele constructie in elke kantoorruimte. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eUP3 werkbank 

De eUP3-lijn is ook een multifunctionele werkbank die efficiënt werken en eenvoudige 

communicatie tussen teams mogelijk maakt. 

 

 

 

 

        


