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over ergonomische werkplekken

Onderstellen :

ral 9006 ral 9004

Esdoorn melamine

zilver

Tafelbladen standaard :
beuken melamine

zwart

Eiken melamine Wit laminaat

Wit

ral 9003

ral 9016

Een wereld aan keuzes …
De mogelijkheden zijn onbeperkt bij de keuze van een  

voor u passende conset tafel. het tafelframe dat u kiest is afhankelijk  
van het gewenste design, het hefvermogen, de afmetingen  

en functionaliteiten.

onze onderstellen zijn leverbaar in markant zwart, edel zilver of actueel wit.  
bij de bladen heeft u de keuze uit vier standaard oppervlakte materialen.  
Daarnaast biedt ons speciaal assortiment aanvullend zeven andere oppervlakte  
materialen. Wanneer u de keuze maakt uit het uitgebreide standaard  
assortiment dan hebben we dat blad in de regel in Denemarken op voorraad.  
kiest u een blad uit het speciaal assortiment, dan produceren wij deze  

zo snel mogelijk speciaal voor u.

op de volgende pagina’s vindt u ons assortiment aan elektrisch  
in hoogte verstelbare zit - sta tafels met daarbij behorende  

specificaties en functionaliteiten.  
U bent op weg om het juiste model te kiezen.

zie pagina 29 - 33 voor een complete lijst  
met onderstellen, tafelbladen  

en combinatie mogelijkheden.

De in deze brochure afgebeelde kleuren van tafelbladen en onderstellen zijn door de beperking in nauwkeurigheid  
van het drukproces en beeldscherminstellingen slechts indicatief.

het programma

Ergonomie
is nu en zal altijd essentieel zijn in de toekomst, maar voorheen kwamen ergonomie en elektrisch in hoogte verstelbare zit - sta tafels niet 
voor in relatie met kantoorinrichting. in de komende jaren kan men er echter simpelweg niet meer omheen,  
zit - sta tafels zullen de standaard worden voor nieuw in te richten kantoren, omdat er steeds meer wordt gefocust op het welzijn 
van medewerkers.

conset's manier van denken is “ergonomie en flexibiliteit”. conset biedt een buitengewoon brede keuze in terminal tafels,  
kantoortafels en vergadertafels, veel meer dan alleen een zit - sta tafel. We denken ergonomie door tot in de kleinste finesses, bijvoorbeeld 
door tafels te ontwikkelen op wielen met een optionele oplaadbare accu of een praktische neigverstelling en zetten daarmee een nieuwe 
standaard voor flexibiliteit.

Waarom kiezen voor een ConSet Tafel

Wanneer u een conset tafel aanschaft, dan bent u verzekerd dat u waar krijgt voor uw geld. Wij werken voortdurend volgens onze  
bedrijfsfilosofie – een innovatieve, elektrisch in hoogte verstelbare kantoortafel aanbieden voor een attractieve prijs.  
We bieden kwaliteitstafels met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Een relatief kleine investering die zich snel terug zal verdienen.

Desk Designer

Wanneer u niet uit de voeten kunt met onze standaard bladen 
en dus een speciaal tafelblad wilt  
dan bieden we onze klanten de optie om zelf het gewenste 
blad te ontwerpen met ons online programma Desk Designer.  

na het kiezen van de gewenste vorm en het ingeven  
van de afmetingen ontvangt u binnen enkele minuten  

een E-mail met onze offerte voor u het door u gecreëerde  
tafelblad, in alle mogelijke oppervlakte kleuren en materialen.  

het is gemakkelijker dan u denkt !

Tafelbladen Desk Designer:

Esdoorn melamine beuken melamine Eiken melamine

lichtgrijs laminaat

ral 7047

Wit laminaat

ral 9003

zwart laminaat

ral 9005

Eiken fineer kersen fineerbeuken fineer
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501-7 Wall

flexibiliteit, functionaliteit en absoluut de laagste prijs  
in de branche definiëren de 501-7. 
Perfect voor opstelling in groepen of als vrijstaande tafel,  
gemakkelijk te verplaatsen door de twee geremde wielen die standaard zijn.  
geweldig als hoekopstelling en een max. belastbaarheid van 50 kg.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Het fexibele werkstation 
voor de scherpste prijs.

501-7 met beuken tafelblad 117 H. advies verkoopprijs € 399.  
zie ook pagina 29- 33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-7 7s zilver 94 cm € 283

501-7 7b zwart 94 cm € 283

501-7 

Met 501-7 Wall krijgt u een speciaal systeem  
voor een zeer attractieve prijs. 
het onderstel neemt erg weinig ruimte in beslag  
en zonder voet is het rondom eenvoudig schoon te houden.  
Perfect waar kleinere bladen nodig zijn en ruimte een issue is.  
Max. belastbaarheid van 50 kg.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-7 7s W zilver 75 cm € 369

501-7 7b W zwart 75 cm € 369
501-7 W

all beuken tafelblad 120 - 60S. 
advies verkoopprijs € 466. zie ook pagina 29- 33.

Scherpste prijs !
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501-11

501-11 is niets minder dan een mechanisch meesterstuk.  
het onderstel is een echt werkpaard en de bosch motor  
levert ultieme betrouwbaarheid. het aantrekkelijke design  
biedt eigenschappen als een schaamschot en kabel management 
geïntegreerd in de bladsteun.  
leverbaar in een 2-poots, 3-poots en een hoekversie  
met een max. belastbaarheid van 150 kg op de 2-poots  
en 125 kg op de 3-poots.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte / Diepte Prijs

501-11 1s 138h zilver 138 cm € 693

501-11 1b 138h zwart 138 cm € 693

501-11 1s 116 zilver 116 cm € 642

501-11 1b 116 zwart 116 cm € 642

501-11 1s 156 zilver 156 cm € 653

501-11 1b 156 zwart 156 cm € 653

501-11 1s 196 zilver 196 cm € 674

501-11 1b 196 zwart 196 cm € 674

501-11 1s 156 -156a zilver 156 cm / 156 cm € 920

501-11 1b 156 -156a zwart 156 cm / 156 cm € 920

501-11 1s 196 -156a zilver 196 cm / 156 cm € 929

501-11 1b 196 -156a zwart 196 cm / 156 cm € 929

501-11 1s 196 -196a zilver 196 cm / 196 cm € 938

501-11 1b 196 -196a zwart 196 cm / 196 cm € 938

op verzoek zijn ook hoekopstellingen met ongelijke zijden mogelijk.

501-11

501-11 1S 196 m
et beuken tafelblad 200 R. 

advies verkoopprijs € 926. zie ook pagina 29 - 33.

Ultieme betrouwbaarheid 
- een echt werkpaard.

501 - 11 V-HEL ( voor heel blad ). Met dit kantel mechanisme is het mogelijk het hele tafelblad 
tot 20 graden te kantelen. De maximale neiging bedraagt 20 graden in 4 trappen. Prijs € 98.

501 - 11 V-DELT ( voor deel blad ). Met dit kantel mechanisme is het mogelijk een deel van 
het blad tot 20 graden te kantelen. Prijs € 98.

Maximale belastbaarheid voor onderstel 501-11 1S 138H bedraagt 80 kg.
501-11, hoekopstelling in zwart, tafelbladen in beuken, 200R en aanvullend 080-60S.  
advies verkoopprijs € 1.255. zie ook pagina 29- 33.

optionele geremde wielen 501-11 HXXX  € 37 per set van 4 stuks. 
frame hoogte wordt verhoogd met 9 cm. Passend op : 501-11 1S en 1B  116, 156 and 196.

gebruik : alle conset wielen zijn ontworpen  voor incidenteel verrijden van de  onbelaste tafel binnen dezelfde ruimte  en alleen over gladde en  
vlakke ondergrond.

6 conset.nl 7conset.nl



501-19 Design

501-19 Design geeft deze serie een unieke stijl  
met een aantrekkelijke maanvormige voet.  
het design biedt uitstekende ondersteuning en is heel  
geschikt voor groepsopstellingen of als vrijstaande tafel.  
Met 80 kg max. belastbaarheid kan het worden gebruikt  
in combinatie met een groot aantal tafelbladen,  
ook leverbaar met het optionele oplaadbare accupack. 
zie voor specificaties en combinatie  
mogelijkheden pagina 30 -33.

501-19 Design, zilver met beuken tafelblad 140 H. advies verkoopprijs € 724. zie ook pagina 29 - 33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-19 7s 120 zilver 120 cm € 519

501-19 7b 120 zwart 120 cm € 519

501-19 Design

Design en functionaliteit 
perfect gecombineerd.

501-19 Design, zwart met beuken tafelblad 140 H. advies verkoopprijs € 724. zie ook pagina 29 - 33.
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501-19 Basic, zilver met beuken tafelblad 138 H. advies verkoopprijs € 686. zie ook pagina 29 - 33.

501-19 basic

Compact design en perfect 
voor groepsopstellingen.

501-19 Basic is perfect voor groepsopstellingen,  
maar ook als vrijstaande unit.  
het is een stevige tafel met 80 kg max. belastbaarheid.  
voeg de optionele zware 75 mm hoge geremde zwenkwielen 
en het oplaadbare accupack toe en u heeft volledige complete 
mobiliteit zonder snoeren. stabiliteit, functionaliteit  
en flexibiliteit zijn de kernwoorden voor dit model.
zie voor specificaties en combinatie  
mogelijkheden pagina 30 -33.

501-19 basic

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-19 7s 095 zilver 95 cm € 519

501-19 7b 095 zwart 95 cm € 519

accupack. advies verkoopprijs € 157.

set van 4 stuks wielen. advies verkoopprijs € 25.

neigverstell ing. advies v
er

ko
op

pr
ijs

 €
 8

5.
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501-19 en 501-23 Wall zijn wandmontage systemen  
waardoor geen voeten nodig zijn.  
Dit biedt maximale beenruimte en maakt rondom 
schoonmaken gemakkelijk, een pluspunt in  
bijvoorbeeld een zorgomgeving.  
naar keuze kunnen één, twee of zelfs drie elektrische 
kolommen worden gecombineerd en door de hoge 
belastbaarheid worden opmerkelijke functionaliteit 
en een eigentijdse stijl perfect gecombineerd. 
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden 
pagina 30 -33.

501-19 W
all, beuken tafelblad 120-60S. advies verkoopprijs € 508. zie ook pagina 29 - 33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-19 7s W zilver 90 cm € 411

501-19 7b W zwart 90 cm € 411

501-23 7s W2 zilver Min. 180 cm € 871

501-23 7b W2 zwart Min. 180 cm € 871

501-23 7s W3 zilver Min. 270 cm € 1.227

501-23 7b W3 zwart Min. 270 cm € 1.227

Stijlvol, functioneel  
en veel beenruimte.

501-19 Center is stevig en compact met een symmetrisch 
design dat bereikbaarheid van alle kanten mogelijk maakt. 
voeg de optionele zware 75 mm hoge geremde zwenkwielen 
en de oplaadbare accuset toe en u heeft volledige mobiliteit 
zonder snoeren. Een klein onderstel voor kleine bladen  
maar met een max. belastbaarheid van 80 kg.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden  
pagina 30 -33.

Klein maar sterk en geen stopcontact  
nodig met de optionele accu.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Preis

501-19 7s 060 zilver 60 cm € 519

501-19 7b 060 zwart 60 cm € 519

Wielen zijn als accessoire
 le

ve
rb

aa
r

501-19 center 501-19 / 501-23  Wall

Nieuw

Nieuw
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501-23 501-23

solide en stijlvol karakteriseren de 501-23. 
telescopische bladsteunen bieden de mogelijkheid de tafelbreedte  
gemakkelijk te verstellen en dienen tevens als geïntegreerd kabel  
management. Met 2 en 3-poots versies biedt het stevige  
en symmetrische design verschillende opstellingsmogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld conferentietafels. 
De max. belastbaarheid van 175 kg maakt dit onderstel een sterke keuze. 
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

501-23 7s 200 zilver 136 -200 cm €   913

501-23 7b 200 zwart 136 -200 cm €   913

501-23 7s 190 -190a zilver 145 -190 cm € 1.338

501-23 7b 190 -190a zwart 145 -190 cm € 1.338

501-23 7s 400k zilver 280 -400 cm € 1.401

501-23 7b 400k zwart 280 -400 cm € 1.401

Uniek design !  
Indruk - wekkende belastbaarheid

501-23 m
et beuken tafelblad 200-80S. 

advies verkoopprijs € 1.104. zie ook pagina 29 - 33.

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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bench frame 501-19 / 501-23 Wall bench frame 501-19 / 501-23 Wall

bench onderstel met 4 stuks  501-19 7S W en 4 beuken tafelbladen 100-80S.  
advies verkoopprijs € 2.297. zie ook pagina 29 - 33.

Praktisch en ruimtebesparend bench frame.
te gebruiken voor montage van de 501-19 en 501-23 Wall
onderstellen. rondom de tafel wordt maximale ruimte
gecreëerd omdat geen extra voet nodig is.  
Perfect voor kleine werkplekken die gebruikt kunnen worden  
voor gezamenlijke vergaderingen in kantoren, in klaslokalen  
of bibliotheken waar computers worden gebruikt.
kijk voor alle combinatie mogelijkheden op www.conset.nl

Een nieuw concept voor 
het opstellen van zit-

sta werkplekken.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte Prijs

600-1s zilver 191 cm € 189

16 conset.nl 17conset.nl



501-25 501-25

501-25 m
et wit lam

inaat tafelblad 160-80S. advies verkoopprijs € 570. zie ook pagina 29 - 33.

501-25 is een zeer goed basismodel  
dat zowel stabiel als functioneel is en voldoet aan de gebruikelijke  
eisen van een in hoogte verstelbare tafel.  
Dit prachtig ontworpen onderstel heeft uitwisselbare  
tussenbalken die ook passen op de 501-27 en 501-29 ;  
heel handig voor dealers met een eigen voorraad.  
Extreem stabiel en met een max. belastbaarheid van 70 kg  
op de 2-poots en 60 kg op de 3-poots deze tafel is een prima keuze.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte / Diepte Prijs

501-25 7s 084 zilver 84 cm € 421

501-25 7s 133 zilver 133 cm € 436

501-25 7s 152 zilver 152 cm € 439

501-25 7s 172 zilver 172 cm € 443

501-25 7s 152 -115a zilver 152 cm / 115 cm € 651

501-25 7s 152 -152a zilver 152 cm / 152 cm € 655

501-25 7s 172 -172a zilver 172 cm / 172 cm € 663

op verzoek zijn ook hoekopstellingen met ongelijke zijden mogelijk.

501-25 7S 172 -172. advies verkoopprijs € 663. zie ook pagina 30 -33.

Nieuw Ons basismodel,  
een allround talent

Nieuw

Nieuw
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501-27501-27

501-27 breedte 84 cm
 m

et beuken tafelblad 100-60S.  
advies verkoopprijs € 541. zie ook pagina 29- 33.

IN LAAGSTE
STAND
57 CM

creëer 120º onderstellen met 501-2X GS. zie pagina 28.

Met optionele wielen  
is het frame 8 cm hoger.

Nieuw

501-27 is de tafel voor het leven.  
in de laagste stand maar 57 cm waardoor hij letterlijk kan  
meegroeien van kinderjaren tot volwassenheid.  
Perfect voor scholen en kantoren tegelijk met keuze  
uit vier breedtes en veiligheidsfunctie.  
De max. belastbaarheid van 100 kg op de 2-poots  
en 80 kg op de 3-poots en optioneel ook leverbaar  
met 80 mm hoge geremde wielen. 
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte / Diepte Prijs

501-27 7s 084 zilver 84 cm € 461

501-27 7 s 133 zilver 133 cm € 476

501-27 7 s 152 zilver 152 cm € 479

501-27 7s172 zilver 172 cm € 483

501-27 7s152-115a zilver 152 cm / 109 cm € 709

501-27 7s152-152a zilver 152 cm / 146 cm € 713

501-27 7s172-172a zilver 172 cm / 166 cm € 721

op verzoek zijn ook hoekopstellingen met ongelijke zijden mogelijk.

Ergonomie voor kleine 
en grote mensen.

Nieuw

Nieuw
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501-29

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte / Diepte Prijs

501-29 7s 084 zilver 84 cm € 481

501-29 7s 133 zilver 133 cm € 496

501-29 7s 152 zilver 152 cm € 499

501-29 7s 172 zilver 172 cm € 503

501-29 7s 152 -115a zilver 152 cm / 115 cm € 732

501-29 7s 152 -152a zilver 152 cm / 152 cm € 736

501-29 7s 172 -172a zilver 172 cm / 172 cm € 744

op verzoek zijn ook hoekopstellingen met ongelijke zijden mogelijk.

501-29 m
et beuken tafelblad 160 -80S. advies verkoopprijs € 666. zie ook pagina 29- 33.

501-29 7S 172 -172A met beuken tafelblad 200R en 080-60S.  

advies verkoopprijs € 1.061. zie ook pagina 29 - 33.

501-29

Praktisch en doordacht.  
Super hefeigenschappen en  

extra grote hoogteverstelling.

501-29 is perfect voor langere personen.  
in de meest uitgeschoven stand is de hoogte 132 cm.  
Extreem sterk en stabiel met een max. belastbaarheid van 100 kg  
op de 2-poots.  
leverbaar in vier standaard breedtes  
en alsmede in een 3-poots versie met een max. belastbaarheid van 80 kg. 
geïntegreerd kabel management en veiligheidsfunctie  
maken deze tafel compleet.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

501-29 7S 084 -084G met speciaal beuken tafelblad ( prijs op aanvraag ).  advies verkoopprijs voor frame ( zonder blad ) € 802. 
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501-49 501-49

Dit elegante en stijlvolle onderstel met ronde poten  
is uitgevoerd met een telescopische tussenbalk welke  
in stappen van 10 cm kan worden versteld tussen  
breedte 116 cm tot 176 cm.  
het frame is, ondanks dat het alleen een tussenbalk direct onder  
het blad heeft, zeer stabiel en is bovendien voorzien van een  
veiligheidsmechanisme. De max. belastbaarheid van 100 kg  
op de 2-poots en 90 kg op de 3-poots.  
leverbaar in zwart, zilver en wit met binnenkolommen in chroom.  
het frame wordt geleverd in één doos – gemakkelijk te versturen  
en gemakkelijk te monteren.
zie voor specificaties en combinatie mogelijkheden pagina 30 -33.

bedieningspaneel voor serie 501- 49traploos in breedte verstelbaar van 116 tot 176 cm.

Nu ook verkrijgbaar  
in een 3 - poots versie !

176 cm166 cm156 cm146 cm136 cm126 cm116 cm

Onderstel Artikel nr. Kleur Breedte / Diepte Prijs

501-49 7s 176 zilver 116 -176 cm € 512

501-49 7b 176 zwart 116 -176 cm € 512

501-49 7W 176 Wit 116 -176 cm € 512

501-49 7s 176 -196a zilver 126 -176 cm / 136 -196 cm € 789
501-49 7b 176 -196a zwart 126 -176 cm / 136 -196 cm € 789
501-49 7W 176 -196a Wit 126 -176 cm / 136 -196 cm € 789

501-49, zilver, met beuken tafelblad 180-80S.  
advies verkoopprijs € 692. zie ook pagina 29- 33.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

501-49, wit 3-poots, m
et wit tafelblad 160R en aanvullend 040-60S.  

advies verkoopprijs € 1.177. zie ook pagina 29- 33.

De 501- 49 2-poots tafel wordt geleverd in één doos !

501-49, zwart, met beuken tafelblad 180-80S.  

advies verkoopprijs € 692. zie ook pagina 29- 33.
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algemene informatiealgemene informatie

Milieu
bij conset begrijpen we het belang om het milieu zoveel mogelijk te respecteren.  
We nemen de verantwoordelijkheid door zeker te zijn dat onze producten worden gemaakt met  
deze filosofie in gedachten. We doen dit op verschillende manieren :
•   Onze houten producten zijn FSC gecertificeerd. Dit betekend dat u, de consument,  

bent gegarandeerd dat u onze producten kunt aanschaffen met een zuiver geweten.  
in een fsc bos wordt niet meer hout gekapt dan het bos kan produceren.  
bovendien is fsc een garantie dat dieren en planten beschermd zijn en dat de mensen die  
in het bos werken zijn gegarandeerd van opleiding, veiligheid en een eerlijk salaris.

•   Alle elektronische componenten voldoen aan de RoHS richtlijn voor reductie van gevaarlijke  
stoffen in electronica. We garanderen verantwoordde verwijdering van elektronica.

•   Alle ConSet producten die in overeenstemming zijn met deze WEEE richtlijn zijn gemarkeerd  
met dit symbool .

•   Vanaf januari 2010 geldt een nieuwe bepaling betreffende standby consumptie.  
al onze elektrische onderstellen voldoen aan de wettelijke regelgeving op dit gebied  
met een standby consumptie van minder dan 1 Watt. 

•   Lees meer over onze milieu inspanningen op www.conset.nl

CE markering

alle conset tafels zijn cE-gecertificeerd in samenwerking met het Technological Institute  
in Denemarken. cE markering is een vereiste voor tafels en geeft u als gebruiker het vertrouwen  
dat conset alle risico aspecten betreffende veiligheid heeft gecontroleerd.
bovendien zijn onze elektrische aansluitingen gs-gecertificeerd.

ConSet code systeem

tafelblad in esdoorn fineer bM : beuken melamine standaard

tafelblad breedte MM : Esdoorn melamine standaard

onderstel breedte (cm) oM: Eiken melamine standaard

kleur zilver Wl : Wit laminaat standaard

Elektrische aansluiting S : zilver ( silver ) B : Beuken fineer (beech) speciaal

serie nummer b : zwart ( black ) M : Esdoorn fineer (maple) speciaal

W : Wit ( white ) O : Eiken fineer (oak) speciaal

C : Kersen fineer (cherry) speciaal

NL : Zwart laminaat (noir) speciaal

BL : Beuken laminaat speciaal

GL : Grijs laminaat speciaal

501-25 7 S 152 160R MM

Product goedkeuring
alle conset producten voldoen aan de vereisten binnen de volgende relevante categorieën :

Dimensionale vereisten :
EN 527-1 :  Kantoor meubilair – Werkplekken en tafels – Deel 1 : Afmetingen  

Dit betekent dat de producten voldoen aan alle eisen voor een gezonde werkomgeving,  
bv. beenruimte, hoogte, diepte etc.

sterkte, duurzaamheid en stabiliteit :
EN 527-2 :  Kantoor meubilair – Werkplekken en tafels – Deel 2 : Mechanische veiligheidseisen 

Een product standaard die de basis veiligheidseisen beschrijft en verzekert de tafels voldoen  
aan alle eisen voor fysieke inspanning, en dat alle mechanische eisen zijn is voldaan.

EN 527-3 :  Kantoor meubilair – Werkplekken en tafels – Deel 3 : Beproevingsmethoden 
voor de bepaling van de stabiliteit en de mechanische sterkte van de constructie.  
Een standaard voor keuring van producten, waarbij het product een variëteit van testen ondergaat 
om aan de eisen van En 527-2 te voldoen. bij tafels zijn deze technisch gefocust op de sterkte  
van horizontale en verticale vermoeiingsbelasting en kantelen.

oppervlak, tafelblad :
DS / EN 12720 : tafelbladen voldoen aan de bepaalde eisen. Weerstand tegen hete en koude vloeistoffen.
DS / EN 12721 : tafelbladen voldoen aan de bepaalde eisen. Weerstand tegen vochtige warmte.
DS / EN 12722 : tafelbladen voldoen aan de bepaalde eisen. Weerstand tegen droge warmte.

Prijzen en condities :

advies verkoopprijs in euro ( € ) exclusief van toepassing zijnde belastingen. 2 jaar garantie. 
conset behoudt zicht het recht voor om zonder enige voorafgaande aankondiging het design  
en de specificaties te kunnen wijzigen.

Downloads via onze website

op onze website vindt u alle relevante informatie  
en productspecificaties :
•  Montagehandleidingen
•  Tekeningen
•  Technische specificaties
•  Video's met montage instructies
•  Sparepart overzichten voor alle tafelmodellen
•  Probleemoplossingen

www.conset.nl
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040-06S

49 49 49 80

160L

215 215 215 308

160R

215 215 215 308

060-60S

57 57 57 110

180L2

234 234 234 300

180R2

234 234 234 300

080-60S

65 65 65 130

200L

252 252 252 294

200R

252 252 252 294

100-60S

80 80 80 116

100-80S

116 116 116 89

117H

116 116 116 111

120-60S

97 97 97 142

120-80S

143 143 143 103

120H

179 179 179 331

140-60S

114 114 114 200

140-80S

167 167 167 117

138H

167 167 167 130

160-60S

167 167 167 189

160-80S

167 167 167 131

140H

205 205 205 129

180-60S

167 167 167 182

180-80S

180 180 180 144

060K

89 89 89 147

100S

105 105 105 203

200-80S

191 191 191 158

100K

210 210 210 360

Foto Tekening Beschrijving Artikel nr. Prijs in €  
excl. btw

bediening met memory functie 
Met de bediening verstelt de tafel in de gewenste positie.  
bovendien maakt de memory functie het opslaan van individuele 
tafelhoogten mogelijk.

139250 64

cPU-houder band, zwart 400 - 3 26

cPU-houder, zilver
cPU-houder, zwart

400 - 4s
400 - 4b

41
41

120 ° overbrenging
conset adviseert deze overbrenging te gebruiken in combinatie met 
traversen van maximale lengte 133 cm. 

501-2X gs 75

accupack, 24 v
Milieuvriendelijke oplader.  
bij normaal kantoorgebruik slechts 1-2 maal per maand op te laden.  
voor 501-7, 501-17, 501-19, 501-25, 501-27, 501-29, 501-49

bat-24-1,7 157

neigverstelling voor 501-19 ( inclusief strip tegen afschuiven )
neigverstelling voor 501-11 – heel blad
neigverstelling voor 501-11 – gedeeld blad
neigverstelling voor 501-7

501-19 v-hEl
501-11 v-hEl
501-11 v-DElt
501-7 viP

85
98
98
98

Wielset voor 501-19 Basic, 501-19 Center en 501-27
Wielset voor 501-11

501-19 hXXX
501-11 hXXX

25
37

Uitbreiding voet 501-27 501-27 Es 020 87

Pootset vast, zilver, 4 stuks
Pootset vast, zwart, 4 stuks

61- 690 -sv-1
61- 690 bk-1

60
60

Prijslijst Prijslijst

60

60

60

60

60

60

60

60

80

60

80

100

120

140

160

180

100

40

tafelbladen worden gemaakt uit 22 mm MDf beplakt met melamine of laminaat. geproduceerd met profielrand. bedragen zijn advies verkoopprijzen in euro ( € ).  
kijk voor het complete productoverzicht op www.conset.nl.

80

80

80

80

80

80

60

60

60 60

60

60

80

80

80
120

120

120

90

120

92

90

60

100

120

80

60

60

200

180

160

140

120

100

12
0

12
0

12
0 80

80
80

200

180

160 160

180

200

117

167

138

140

110

110

Accessoires Tafelbladen

Nieuw

Nieuw
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* De maximale belastbaarheid van de onderstel met gelijkmatige verdeelde belasting
** De geteste piekbelasting van de onderstel 

aanvullende informatie vindt u onder www.conset.nl. alle prijzen zijn onder voorbehoud.  
kijk voor combinatie mogelijkheden op pagina 34 en 35.

Pag. Foto Tekening  
( ) geeft de maat van de 
tafelbladdrager aan

Artikel nr. Kleur Hoogte 
min. / max. 
( cm )

Snelheid 
( mm / sec. )

Max. 
belastbaar-
heid * ( kg )

Eigen  
gewicht 
( kg )

Aantal /  
Pallet

Prijs in €  
excl. btW

4 501-7 7s
501-7 7b

zilver
zwart

66 -118 25 50
( 70 )**

26 20 283

5 501-7 7s W
501-7 7b W

zilver
zwart

66 -118 25 50
( 70 )**

27 20 369

8-9 501-19 7s 120
501-19 7b 120

zilver
zwart

66 -118 28 80
( 100 )**

27 15 519

10-11 501-19 7s 095
501-19 7b 095

zilver
zwart

66 -118 28 80
( 100 )**

24 15 519

12 501-19 7s 060
501-19 7b 060

zilver
zwart

66 -118 28 80
( 100 )**

23 15 519

13 501-19 7s W 
501-19 7b W
501-23 7s W2 
501-23 7b W2
501-23 7s W3 
501-23 7b W3

zilver 
zwart
zilver 
zwart
zilver 
zwart

66 -118 28 80
( 100 )**

20 15 411 

871 

1.227

6-7 501-11 1s 138h
501-11 1b 138h

zilver
zwart

63 -120 28 80
( 100 )**

39 15 693

6-7 501-11 1s 116 
501-11 1b 116
501-11 1s 156 
501-11 1b 156
501-11 1s 196 
501-11 1b 196

zilver 
zwart
zilver 
zwart
zilver 
zwart

63 -120 28 150
( 150 )**

44 

48 

50

15 642

653

674

14-15 501-23 7s 200
501-23 7b 200

zilver
zwart

66 -118 28 175
( 200 )**

47 15 913

15 501-23 7s 400k
501-23 7b 400k

zilver
zwart

66 -118 28 175
( 200 )**

72 15 1.401

94
( 75 )

58
( 41 ) 

Pag. Foto Tekening  
( ) geeft de maat van de 
tafelbladdrager aan

Artikel nr. Kleur Hoogte 
min. / max. 
( cm )

Snelheid 
( mm / sec. )

Max. 
belastbaar-
heid * ( kg )

Eigen  
gewicht 
( kg )

Aantal /  
Pallet

Prijs in €  
excl. btW

18-19 501-25 7s 084
501-25 7s 133
501-25 7s 152
501-25 7s 172

zilver
zilver
zilver
zilver

66 -116 25 70
( 80 )**

23
25
26
27

20 421
436
439
443

20-21 501-27 7s  084
501-27 7s 133
501-27 7s 152
501-27 7s 172

zilver
zilver
zilver
zilver

55 -120 32 100
( 125 )**

22
25
25
26

24 461
476
479
483

22-23 501-29 7s 084 
501-29 7s 133 
501-29 7s 152 
501-29 7s 172

zilver
zilver
zilver
zilver

63 -130 32 100
( 125 )**

23
25
26
27

20 481
496
499
503

24-25 501-49 7s 176
501-49 7b 176
501-49 7W 176

zilver
zwart
Wit

63 -123 32 100
( 125 )**

26 28 512

6-7 501-11 1s 156 -156a 
501-11 1b 156 -156a
501-11 1s 196 -156a 
501-11 1b 196 -156a
501-11 1s 196 -196a 
501-11 1b 196 -196a

zilver 
zwart
zilver 
zwart
zilver 
zwart

63 -120 28 125
( 150 )**

71 

73 

76

15 920

929 

938

15 501-23 7s 190 -190a
501-23 7b 190 -190a

zilver
zwart

66 -118 28 175
( 200 )**

66 15 1.338

18 501-25 7s 152 -115a
501-25 7s 152 -152a
501-25 7s 172 -172a

zilver
zilver
zilver

66 -116 25 60
( 70 )**

XX
42
44

20 651
655
663

21 501-27 7s 152 -115a
501-27 7s 152 -152a
501-27 7s 172 -172a

zilver
zilver
zilver

55 -120 32 80
( 90 )**

XX
41
43

24 709
713
721

22 501-29 7s 152 -115a
501-29 7s 152 -152a
501-29 7s 172 -172a

zilver
zilver
zilver

63 -130 32 80
( 90 )**

XX
43
45

20 732
736
744

24-25 501-49 7s 176 -196a
501-49 7b 176 -196a
501-49 7W176 -196a

zilver
zwart
Wit

63 -123 32 90
( 100 )**

39 28 789

Kan zowel links als rechts worden gemonteerd.

Kan zowel links als rechts worden gemonteerd.

Kan zowel links als rechts worden gemonteerd.

Prijslijst Prijslijst
Onderstellen Onderstellen

75

42
( 41 ) 

120
( 90 )

49
( 47 ) 

95
( 90 )

64
( 47 ) 

60
( 35 )

50
( 45 ) 

90

53
( 47 ) 

140

59

116 / 156 / 196

73
( 73 )

136 - 200

78
( 63 )

280 - 400

78
( 66 )

84 / 133 / 152 / 172

68
( 64 ) 

84 / 133 / 152 / 172

56
( 45 ) 

84 / 133 / 152 / 172

68
( 64 ) 

116 / 126 / 136 / 146 /  
156 / 166 / 176

70
( 66 ) 

156 / 196

45 
( 35 )

73
( 73 ) 

156 / 196

145 - 190

26

78
( 66 ) 

145 - 190

152 / 172

37
( 33 )

68
( 64 ) 

115  
/ 152 /  

172

152 / 172

37
( 33 )

56
( 45 ) 

109  
/ 146 /  

166

152 / 172

37
( 33 )

68
( 64 ) 

115  
/ 152 /  

172

126 / 136 / 146 /  
156 / 166 / 176

36
( 37 )

66
( 70 ) 

136 / 146 / 
156 / 166 / 
176 / 186 /  

196

* De maximale belastbaarheid van de onderstel met gelijkmatige verdeelde belasting
** De geteste piekbelasting van de onderstel
aanvullende informatie vindt u onder www.conset.nl. alle prijzen zijn onder voorbehoud.  
kijk voor combinatie mogelijkheden op pagina 34 en 35.
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2 x
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0k

2 x
 10

0k
 +
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2 x
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0k
 +

 2 
x 0

60
k

2 x
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0k
 +

 3 
x 0

60
k

501-7 7X × × × × × × ×

501-7 7X W × × × × × × ×

501-11 1X 116 × × ×

501-11 1X 156 × × × × × × × × ×

501-11 1X 196 × × ×

501-11 1X 138h × ×

501-11 1X 156 -156a × × × ×

501-11 1X 196 -196a × ×

501-19 7X 060 × × × × ×

501-19 7X 095 × × × × × × × ×

501-19 7X 120 × × × × × × × ×

501-19 7X W × × × × × × ×

501-23 7X 200 × × × × × × × × × × × × ×

501-23 7X 400k ×

501-23 7X 190 -190a × × × × × ×

501-25 / 501-29 7s 084 × × ×

501-25 / 501-29 7s 133 × × × × × × ×

501-25 / 501-29 7s 152 × × × × × × × × ×

501-25 / 501-29 7s 172 × × × × × ×

501-27 7s 084 × × × × × × ×

501-27 7s 133 × × × × × ×

501-27 7s 152 × × × × ×

501-27 7s 172 × × ×

501-27 7s 152 -115a ×  × ×  ×

501-27 7s 152 -152a × × × ×

501-27 7s 172-172a × × × ×

501-25 / 501-29 7s 152 -115a ×  × ×  ×

501-25 / 501-29 7s 152 -152a × × × × × ×

501-25 / 501-29 7s 172 -172a × × × ×

501-49 7X 176 × × × × ×

501-49 7X 176 -196a × × × × × ×

600-1s × × × × × × × × ×

61- 690 -XX -1 × × × × × × × × × × × × × × ×

 alleen 180r2 / 180l2

combinatie tabel combinatie tabel
Onderstellen en tafelbladen Onderstellen en tafelbladen

Ta
fe

lb
la

de
n
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conset benelux b.v.

showroom en kantoor: 
De stuwdam 51 
3815 kM  amersfoort (nl)

Magazijn: 
De stuwdam 9 
3815 kM  amersfoort (nl)

correspondentie: 
Postbus 15 
3800 aa  amersfoort (nl)

tel. +31 (0)33 277 92 60 
fax +31 (0)33 277 92 69

info@conset.nl 
www.conset.nl

Uw conset dealer :

geen dealer vermeld ? neem dan  
contact op met conset benelux b.v.


