
VOORDELEN AHREND 1200 EDITION

Ahrend Design 
“Ahrend 1200 Edition is een speciale uitvoering van de oorspronkelijke en bekroonde Ahrend 1200. Door de nieuwe 
materialisatie en kleurkeuzes toe te passen hebben we het prachtige design in eer gehouden en tegelijkertijd spanning 
gecreëerd. Detail; de nerfrichting is zo gekozen zodat de unieke bladvorm nog beter tot zijn recht komt.”

> Representatief werk-, vergader-, en videoconference 
assortiment met elektrificatievoorzieningen in het 
blad

> Aanland en/of leestafel assortiment 
met geïntegreerde verlichting en 
elektrificatievoorzieningen in het blad

> Modulair opgebouwd waardoor meerdere 
configuraties mogelijk zijn met een beperkt aantal 
onderdelen

> Oog voor detail en perfectie; onderdelen zijn 
ook aan de onder- en binnenzijde hoogwaardig 
afgewerkt

> Bijzondere en uitermate karakteristieke vormgeving 
waarbij de haakse nerfrichting van het decor de 
bladvorm extra accentueert 

> Nederlands fabrikaat gebruikmakend van 
hoogwaardige materialen

> Bekroond met Red Dot Design Award, voor een 
onderscheidend, goed en origineel ontwerp



AHREND 1200 EDITIONRANGE

www.ahrend.com

Ahrend. A Cradle to Cradle company

Creating safe products and healthy environments

Basis
> Aluminium frame, uitgevoerd in Ahrend poederlakken
> Modulair principe op basis van in aluminium gegoten 

eindpoten, hoekpoten en doorkoppelpoten, onderling 
verbonden door een aluminium extrusieprofiel

> Bladdrager geïntegreerd in poten en extra losse 
bladdragers bij grote overspanningen

> Aluminium bladbevestiging aan de onderzijde van het 
blad geschroefd, waarmee de bladen ook onderling 
gekoppeld kunnen worden

> Ciranol met zwarte kern in unikleuren of lichte en donkere 
decoren als Navarra Pine, Lindberg Oak en Milano Walnut

Kenmerken
> Vaste hoogte 74 cm
> Ronde bladvorm in 160 en 200 cm (4-persoons)
> Vierkante bladvorm in 200 en 390 cm (8 en 16 persoons)
> Rechthoekige bladvorm van 210 cm tot 580 cm breed  

(4 tot 16 persoons)
> Videoconference bladvorm tot 300 cm breed  

(5 tot 7 persoons)
> Bootvormige bladvorm van 210 tot 580 cm  

(4 tot 14 persoons)
> Kleinste afmeting 210 x 120 cm
> Haakse nerfrichtingen mogelijk bij diverse opstellingen

Opties
> Elektrificatievoorzieningen zoals 4x230V weggewerkt 

middels klepje in het blad 
> Ahrend PuK wireless smartphone charger
> Verlichting geïntegreerd in het werkblad (Luceplan 

Costanza)
> Ciranol met witte kern 

Technische details
> Aluminium hogedruk spuit 

gegoten poten  in drie 
varianten: een eindpoot, 
een 90 graden hoekpoot 
en een 180 graden 
doorkoppelpoot. Iedere 
poot is opgebouwd uit 
één of meerdere benen en 
een koppelstuk, de poten 
zijn justeerbaar, waardoor 
oneffenheden in het 
vloeroppervlak kunnen 
worden opgevangen. 

> De aluminium bladregel is 
het verbindende element 
tussen de poten.

MVO
Ahrend is de meest duur zame 
onderneming in haar sector 
in Europa en stelt zichzelf 
ten doel in 2020 de volledige 
productkringlopen te sluiten 
en klimaat-neutraal te 
produceren door toepassing 
van Eco-design en Cradle to 
Cradle principes. Efficiënt 
(her-)gebruik van materialen 
staat hierbij centraal.


