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Eisen voor een
ergonomische werkplek

Werkplekken zijn de laatste tijd sterk geëvolueerd. Enkele jaren geleden
lag de focus nog op technologie en functionele apparatuur, tegenwoordig
spelen gezondheid, welzijn en een ergonomische en doordachte
werkomgeving een grote rol.
DURABLE biedt producten en oplossingen die digitalisering, clean desk,
mobiel werken én ergonomisch werken ondersteunen.
DURABLE heeft meer dan 100 jaar expertise in werkplekoplossingen en
organisatieconcepten, die wereldwijd worden gebruikt in uiteenlopende
vakgebieden. Als familiebedrijf erkennen we het belang van regionale
partners en recyclebare materialen voor de productie en verkoop van
onze producten.
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→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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VITAWORK®

het beste licht voor
werkplekken.

Plafondhoogte
>2m

Gelijkmatige verlichting voor ruimtes van elke grootte.
VITAWORK® is verkrijgbaar in drie verschillende lichtsterktes
die ruimtes van verschillende afmetingen kunnen verlichten. De
kleurtemperatuur van 4.000 K met een CRI > 80 zorgt voor optimaal werklicht. De combinatie van directe en indirecte verlichting
creëert een gevoel van natuurlijk licht en zorgt voor
een bijzonder gelijkmatige verlichting. De
modernste LED‘s zorgen voor een symmetrische of asymmetrische lichtverdeling via een lichtpaneel.
VITAWORK® is geschikt voor volledige verlichting van grotere
kantoren - afhankelijk van de toepassing voldoet het ook aan de
eisen van de norm EN 12461-1 en de Duitse ASR-norm. Bij de
ontwikkeling van deze serie hebben wij bijzondere nadruk gelegd
op energie-efficiëntie (ca. 135 lm/W).
Een variant met biologisch effectieve verlichting (2.700 – 6.500 K)
vervolledigt het assortiment.
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Goed zien dankzij de individuele instelling
van de directe en indirecte component.
LUCTRA® VITAWORK®

• Directe/indirecte verdeling voor een natuurlijke
lichtindruk en gelijkmatige verlichting
• Verlichting van afzonderlijke gebieden
en verschillende taken in één design
7.000 lumen: Open ruimte
12.000 lumen: Kantoren met enkele en
dubbele werkplekken (ca. 16 m²)
17.000 lumen: Grote ruimten, plafonds
in beton, speciale eisen
• Ideaal voor in hoogte verstelbare tafels
• Automatische regeling via daglichten aanwezigheidssensoren

Lichtstroom

Indirect
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Totaal
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

4.000 K /
HCL
Direct
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

MADE IN
GERMANY
DURABLE.EU

Werking en sensoren
De kern van alle LUCTRA®-lampen is het
gepatenteerd VITACORE® electronica systeem.
Het draagt bij tot de beste lichtkwaliteit en
de bediening is eenvoudig.VITAWORK® wordt
geleverd met een on-opvallend aanraakscherm.
Naast de aan/uit-functie is het mogelijk om
zowel het directe als indirecte licht traploos
te dimmen. Indien gewenst kan de vloerlamp
ook via een aanwezigheids- of daglichtsensor
worden aangestuurd.
Indien gewenst kan de vloerlamp ook worden aangestuurd via een aanwezigheids- of lichtsterktesensor, waardoor de energiekosten worden verlaagd.

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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BUREAULAMPEN

voor een visueel comfort
2015

LUCTRA® TABLE en TABLE PRO
geven licht van topkwaliteit
waar u ze ook plaatst.
Deze lampen bieden niet alleen
een uitstekend design, maar
ook biologisch effectief licht dat
kan worden aangepast aan uw
individuele persoonlijke verlichtingsbehoeften.
Het design van de bureaulamp is bewust tijdloos
en bescheiden gehouden, zodat alle varianten in
verschillende ruimtes en interieurstijlen passen.
De TABLE en TABLE PRO lampen zijn verkrijgbaar met een ronde (RADIAL) of een hoekige
lampkop (LINEAR) en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren - zwart, wit en aluminium.
Voor een perfecte verlichting van uw bureau
kan u kiezen tussen TABLE en TABEL PRO.
De technische details kan u terugvinden op
onze website luctra.eu.
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Focus op mensen
Alle mensen hebben hun eigen circadiane ritmes
die voornamelijk door natuurlijk daglicht worden
gestuurd.
Met de modernste LED-technologie en sturing
kan LUCTRA® het natuurlijke verloop van het
daglicht stimuleren en zo voor een uitgebalanceerd dag- en nachtritme zorgen.

Eenvoudig gebruik
LUCTRA®-modellen worden geleverd met de
nieuwste LED-technologie en bieden licht van
uitstekende kwaliteit. De kleur en intensiteit
van het licht is eenvoudig en intuïtief in te
stellen. Tik gewoon op het aanraakscherm
om het licht aan uw persoonlijke behoeften
aan te passen.
De bediening via de app is bijzonder handig,
zodat u de optimale 24-uurs lichtcurve kunt
creëren, waarbij het licht automatisch verandert
de hele dag door, zonder dat u erover na hoeft
te denken.

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

04 | Warmwitte en koudwitte
high-power LED‘s, hoge
lichtsterkte van 1.000 lux
boven het tafelblad
05 | Temperatuurbeheer voor
een lange levensduur van
meer dan 50.000 uur voor
LED‘s

01 | Zelfvergrendelende
scharnieren
02 | Kleurtemperatuur instelbaar
van 2.700 tot 6.500 Kelvin

06 | Aanpassing van de kleurtemperatuur aan het persoonlijke dagelijkse ritme
met de VITACORE® app

03 | USB-oplaadfunctie voor
smartphones en tablets

MADE IN
GERMANY
DURABLE.EU

Naam

Design

Kleurcode/kleur

Art.nr.

TABLE PRO

Linear

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9215

TABLE PRO

Radial

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9216

TABLE

Linear

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9201

TABLE

Radial

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9202

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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Welcome
Uw werkplek
Desk / Access
verandert.
ControlOnze oplossingen.

Monitorbeugels

Flexibel. Stabiel.
Hoge kwaliteit. Duurzaam.
10 YEAR
GUARANTEE

DURABLE.DE

MADE IN
GERMANY
DURABLE.EU

Alle onderdelen van onze innovatieve monitorbeugels zijn gemaakt van hoogwaardig, recyclebaar
aluminium en kunststof. Duurzaamheid was dan ook een belangrijk criterium bij het ontwerpen
van de verpakking. Het doordachte verpakkingsontwerp maakt voor honderd procent gebruikt van
onbehandeld karton, zonder piepschuim. Het tijdloze ontwerp van de monitor beugels past in elke
moderne bureauomgeving en bespaart met zijn variabele montagemogelijkheden ruimte op het
bureau. Dankzij de kenmerken van de monitorbeugels is de installatie een fluitje van een cent. Door
de standaard VESA-installatiemethode en een slim klikmechanisme is er slechts één persoon nodig
om de monitoren te installeren.

De hoogtepunten:
•
•
•
•
•
•
•

Uitzonderlijke flexibiliteit en soepele aanpassing
Eenvoudige montage van de monitor met klikmechanisme
Veilige en georganiseerde kabelgeleiding met praktische kabelklemmen
Lange levensduur dankzij hoogwaardig aluminium en hoogwaardige kunststoffen
Octrooi aangevraagd voor montagesysteem
Kwaliteit gemaakt in Duitsland
Unieke garantie van 10 jaar

Verkrijgbaar voor 1 of 2 monitoren, maar ook voor 1 monitor in combinatie met een tablet.
Verschillende bevestigingsmogelijkheden.
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MONITORBEUGEL
voor 2 monitoren

De robuuste aluminium bureauzuil, gecombineerd met een
horizontale draagarm, is de ideale oplossing voor werkplekken
met twee monitoren. Het innovatieve veiligheidssysteem zorgt
ervoor dat de draagarm niet wegglijdt tijdens het verstellen van
de hoogte. Deze versie heeft ook een eenvoudig klikmechanisme
voor het installeren van monitoren. De monitoren kunnen langs
de draagarm worden bewogen, afzonderlijk worden uitgelijnd en
onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, in staande of liggende
modus.

MONITOR BEUGEL VOOR 2 SCHERMEN,
BUREAUBEVESTIGING MET BLADDOORVOER

• Verstelbare tafelbevestiging voor 2 schermen
• Individueel instelbare hoogte, kanteling en positionering van de schermen
• Extra eenvoudige bevestiging van het scherm door het in de houder te klikken
• Hoogteverstelling zonder gereedschap, 50 - 340 mm
• Veiligheidssysteem beschermt de monitoren tegen uitglijden wanneer
de hoogte wordt aangepast
• Incl. 5 individueel te bevestigen kabelklemmen voor een geordend kabelmanagement
• Bureaubevestiging met klem
• Afmetingen: 780 × 445 × 190 mm (B × H × D)
5085
1 stuk

23 metaal-zilver

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm door
eenvoudigweg aan de draaiknop
te draaien

Incl. 5 schuifbare kabelklemmen voor het organiseren
van kabels
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Uw werkplek verandert. Onze oplossingen.

TABLET HOLDER
•
•
•
•

Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
360° draaibaar, met klikpunten op elke 90°
Vlot aanpasbare leeshoek
Uitsparing voor oplaadkabel zodat de tablet kan
worden opgeladen in de houder
• Diefstalbeveiliging voor de tablet
• Stijlvolle aluminium afwerking

TABLET HOLDER WALL ARM

• Wandmodule voor tablets, met zwenkarm
• Armlengte: 365 mm, zwenkbaarheid: 180°
• Flexibele leeshoek van -6° tot +46°; 170° draaibaar
• Aan de wand te bevestigen met het bijgeleverde
materiaal
• Gemakkelijke montage
• Afmetingen: 95 x 225 x 170 mm (B x H x D)
8934
Per stuk
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23 metaal-zilver

TABLET HOLDER TABLE

• Tafelmodule voor tablets
• Gemaakt van aluminium, staal en
kunststof van hoge kwaliteit
• Flexibele leeshoek van 0° tot 88°
• Antislip basis
• Met uitsparing voor het aansluiten van
een antidiefstal kabelslot
• Afmetingen: 155 × 242 × 183 mm (B × H × D)
8930
Per stuk

23 metaal-zilver

MADE IN
GERMANY
DURABLE.EU

TABLET HOLDER WALL

• Wandmodule voor tablets
• Aan de wand te bevestigen met het
bijgeleverde materiaal
• Gemakkelijke montage
• Afmetingen: 85 × 50 × 180 mm (B × H × D)
8933
Per stuk

23 metaal-zilver

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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Uw werkplek verandert. Onze oplossingen.

CAVOLINE®
Kabelbeheer
•
•
•
•

Hoogwaardige en functionele kabelmanager
Verschillende mogelijkheden voor stekkerdozen, stroom- en USB-kabels
Verschillende toepassingsmogelijkheden en hoge flexibiliteit
Eenvoudig en comfortabel in gebruik

MADE IN
GERMANY
DURABLE.EU
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CAVOLINE® BOX S

• Elegante en exclusieve kabelbox
• Kabeluitgangssleuven aan beide zijden voor
eenvoudige hantering en ideale luchtcirculatie
• Deksel met praktische ronde kabelopening
voor de oplaadkabel van een mobiele telefoon
• Hoogwaardige vlamvertragende kunststof
• Grote rubberen voetjes onderaan voor antislip

CAVOLINE® BOX S

• Voor het opbergen van kabels
en driewegstekkerdozen
• Afmetingen: 246 × 128 × 116 mm (B × H × D)
5035
1 stuk

10 grijs, 37 grafiet

CAVOLINE® BOX L

• Voor het opbergen van kabels
en vijfwegstekkerdozen
• Afmetingen: 406 × 139 × 156 mm (B × H × D)
5030
1 stuk

10 grijs, 37 grafiet

CAVOLINE® CLIP MIX

• Zelfklevende kabelklemmen voor
1, 2, 3 en 4 kabels
• Gemaakt van flexibele kunststof
• Kan gebruikt worden op gladde en
gereinigde oppervlakken
• Ideaal voor telefoon- en USB-kabels tot
5 mm diameter
• Inhoud: 2 voor 1 kabel, 2 voor 2 kabels,
2 voor 3 kabels, 1 voor 4 kabels
5041
Per 7 stuks

10 grijs, 37 grafiet

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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Uw werkplek verandert. Onze oplossingen.

QUADRO®

Multifunctionele
trolleys

•
•
•
•
•
•
•

Multifunctionele trolley in een modern design
Zeer robuust en waterbestendig door de hoge dichtheid van houtvezelplaat
Ideaal voor kantoren en vergaderzalen
2 kabelgaten voor eenvoudig gebruik van elektrische apparatuur
Lade met zachte sluiting (Soft-closure)
4 wielen, waarvan 2 met rem
Levering: plat verpakt

QUADRO® MULTI TROLLEY
ADVANCED

• Gesloten trolley met 1 deur
• 1 verstelbare legplank
• 2 handgrepen voor eenvoudige bediening
• Afmetingen: 450 × 1000 × 1000 × 450 mm (B × H × D)
• Afmetingen incl. handgrepen:
530 × 1000 × 1000 × 450 mm (H × B × D)
3131
1 stuk
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04 geel, 29 licht kastanje

QUADRO® MULTI TROLLEY
BASIC

• Open trolley
• 1 verstelbare legplank
• Afmetingen: 450 × 1000 × 1000 × 450 mm (B × H × D)
3132
1 stuk

06 blauw, 29 licht kastanje

→ Weitere Produkte und Informationen auf durable.de

15

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com
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Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de

