
Ypsilon

Techniek

Uniek
constructie

• duowerkplekken en 4-persoons benches

• elektrisch verstelbaar zit/sta met display in het blad

• geïntegreerde kabelgoot aan beide zijden toegankelijk

• verstelsnelheid blad ca. 40 mm/sec 

• Gyrosense anti collision

• Presto kabelgootophanging onder het blad voorbereid met 

bladbeugel

• ruimte tussen wand en blad 25 mm volgens norm, geschikt voor 

diverse bladklemmontage

• beenvrijheid volgens NEN EN 527 en NPR 1813

• gestoffeerde middenwand met Refelt akoestische vulling

• door modulaire opbouw eenvoudig te assembleren

• op projectbasis in nader overleg

Zitten, staan, flexen, scrummen… de werkplek van nu is dynamisch 

en laat je vanzelf variëren in werkhouding. Ypsilon is vanaf de 

basis bedacht en opgebouwd. Het Y-onderstel is de definitie van 

veelzijdig: je werkt aan Ypsilon individueel, als duo of in teams. 

Daarnaast is er een eindeloze variatie aan afwerkingen mogelijk, 

zodat Ypsilon past in elk interieur.

Ypsilon is ontworpen volgens de WELL-richtlijnen.

zit-sta: 65-130 cm

• elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets 

in werkblad, zitzijde rechts

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

zit-sta: 65-120 cm

• elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets 

in werkblad, zitzijde rechts

• hoogteverstelling conform NEN-EN 527 type D

Opties en accessoires
• frame in ‘dip dye’: onderstel en bovendelen met bladdragers in 

twee verschillende kleuren

• rechthoekige kabelgoot onder werkblad, montage aan 

bladbeugel (per duo 2 bestellen)

Ypsilon ‘dip dye’

kleur A: bovendelen en bladdragers

kleur B: onderstel

kleur A

kleur B
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Materialen - frame
• vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v 

een slagvaste poedercoating

• frame geëpoxeerd; volgens kleurenkaart “Epoxy en lak - 

Kerncollectie” en “Epoxy en lak - Trendcollectie”

Materialen - bladen
• 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking 

• 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec(*) randafwerking

• kleuren melamine volgens kleurenkaarten “Decoren Kerncollectie” 

en “Decoren Trendcollectie”

• kleur hpl volgens kleurenkaart “Decoren Kerncollectie”

(*) Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle kleuren uit de 

Kerncollectie. Overige kleuren met standaard ABS-randafwerking 

volgens kleurenkaart.

Ypsilon keurmerken:

VepaDrentea keurmerken en duurzaamheid:

• ISO 9001 - kwaliteit

• ISO 14001 - milieu

• ISO 26000 - MVO -richtlijnen

• ILO - arbeids- en sociale standaarden

Keurmerken

• bladen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™- 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

LaserTec 
randafwerking

Materialen - tussenwand
• metalen frame rondom volledig gestoffeerd in stof Blazer, kleur 

naar keuze

• zie stoffenkaart voor onze standaard stoffencollectie
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