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De snellever collectie biedt u de keuze uit  kleuren en materialen.  Wilt u 

nog meer keuze? Wij informeren u graag over alle mogelijkheden van Vepa!
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Snellever collectie

Meubelen van Vepa worden volledig in Nederland en duurzaam 

geproduceerd. Met een hoge kwaliteit en optimale ergonomie.

De snellever collectie is snel leverbaar (maximaal 3 werkweken) 

en wordt volledig gemonteerd bij u afgeleverd.

hoge kwaliteit NEN-EN-527, aantrekkelijk geprijsd

LaserTec bladen: netter, duurzamer en sterker door 

afwerking met lasertechnologie

gemonteerd geleverd

snelle levering, binnen 3 weken

grotere series in overleg

nalevergarantie, dus altijd aan te vullen

Nederlands fabrikaat, ISO 9001 & ISO 14001,

duurzaam geproduceerd

gecertificeerde materialen,

gegarandeerd duurzaam, FSC®, PEFC en Ecolabel

De snellever collectie vormt slechts een klein deel van het  

uitgebreide assortiment van Vepa. Nieuwsgierig naar de hele 

collectie? Kijk op vepa.nl.

voldoet aan de 

NEN-normen

duurzaam 

gecertificeerd hout

milieuvriendelijke

stoffen

made in 

holland

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 

bosbeheer

www.pefcnederland.nl

LaserTec

bladen
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bureaus

De snellever collectie is de standaard. Vepa maakt ook oplossingen op maat en volledig naar 

klantspecificatie. Wilt u een compleet interieurvoorstel? Wij geven u graag een persoonlijk 

inrichtingsadvies!
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Take 4
Een functionele strakke werkplek, eenvoudig in hoogte variabel van 62-85 cm.  

In hoogte instelbaar middels comfort click systeem of verstelbaar met slinger. De 

bladen zijn standaard 18 mm dik met LaserTec technologie afgewerkt.

accessoires    code

bureaulade 17,5x38x57,5 cm  T-BLA

(ongemonteerd, front keuze uit de 4 bladkleuren)

stroomaanvoerkabel lengte 150 cm  T7993-150

  lengte 350 cm  T7993-350

contactdoos + aardkabel  3-delig  T7992

(incl. houder voor kabelgoot) 4-delig  T7996

dubbele kabelklem     CLIPDUB

(ongemonteerd)

omschrijving  afmeting  code

vaste hoogte 75cm

Take 4 bureau  160x80 cm   T4H80-160V

Take 4 bureau 180x90 cm   T4H90-180V

instelbaar met comfort click , 62-85 cm

Take 4 bureau 160x80 cm   T4H80-160i 

Take 4 bureau 180x90 cm   T4H90-180i

verstelbaar met slinger , 62-85 cm

Take 4 bureau 160x80 cm   T4H80-160S

Take 4 bureau 180x90 cm   T4H90-180S verstelbaar met slinger

standaard rechts aan zitzijde 

gemonteerd

instelbaar met comfort click

bureaulade

hoogte eenvoudig afleesbaar

Ontwerp: Bart van Muylders & Markus Dürr
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kabelgoot horizontaal,  2-zijdig kantelbaar

  t.b.v. bureau 160  TKG160

  t.b.v. bureau 180  TKG180

vert. kabelgeleiding, metaal, 51cm,   TVKGP

(met tape te bevestigen)(niet mogelijk i.c.m. comfort click)

bureaus

verstelbaar met slinger , 62-85 cm

cpu drager  metaal                                 T-PCU-BLB

  montage aan traversebuis    

  hoogte- en breedte instelbaar

EN 527-1 en 2

NPR
1 8 1 3

LaserTec
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bureaus
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De snellever collectie maakt het gemakkelijk! De volledige collectie van Vepa biedt veel meer producten en 

modellen. De gehele collectie vindt u op: www.vepa.nl.


