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1_Dimensions Maten

2_Materials Materiaal

Working table 122 Werktafel 122

Working table 162 Werktafel 162

La Punt is a space-saving solution which meets all the requirements
of a professional computer workstation in the home office. Essentially,
La Punt is a bridge-like solid wood console desk with a fold-away work
surface, making it suitable for any home. Not least thanks to its solid
wood construction, it is an office desk which fits perfectly into living
spaces. Power can be accessed via a fold-away cable tray.
To ensure stability, the desks are secured to the wall by two screws.
Desks can also be ordered with counterweights for stable free-standing
use. There are also options available with fixed, non-folding work sur
faces either with or without a fold-away cable tray.
The range also comprises various sideboards and highboards that can
be combined to create customized workspace solutions. The front of the
drawers and the shelves are made from a thin solid core panel. They are
also available with a FENIX coating, a matt nanotech material which
makes the surface elegant and soft to the touch.

Met La Punt wordt op een ruimtebesparende manier voldaan aan de
eisen die professioneel thuiswerken vereist. Het meubel bestaat uit een
massief houten console met een inklapbaar werkblad. Dankzij het
inklapbare blad, past La Punt in elke woning en de massief houten
console past in elk interieur. Elektrificatie is mogelijk door middel van
een inklapbare kabelgoot.
De werktafel wordt met twee schroeven aan de muur bevestigd om
kantelen te voorkomen. Indien gewenst kan La Punt worden uitgevoerd
met een contra gewicht zodat deze vrij in de ruimte geplaatst kan
worden. Optioneel is er ook een model met een vast, niet inklapbaar
werkblad te verkrijgen, met of zonder inklapbare kabelgoot.
Daarnaast zijn er diverse sideboards en highboards verkrijgbaar welke
met individuele werkplekken gecombineerd kunnen worden. De ladefronten en legplanken bestaan uit een dunne volkern plaat. Optioneel
hebben ze een Fenix-coating, een mat nanotech-materiaal dat het
oppervlak een edele en fluweelzachte touch geeft.

Elements Element

Width Breedte

Depth Diepte

Height Hoogte

Working table Werktafel
Highboard Highboard
Sideboard Sideboard

122 | 162 cm
62 | 122 cm
62 | 122 cm

41 (83) cm
41 cm
41 cm

84 cm
84 cm
58 cm

Solid wood Massief hout

Solid core panels Volkern platen

Oak
Eiken

White
Wit

American walnut
Amerikaans noten

Black
Zwart

Fenix Nero Ingo
Fenix Nero Ingo

3_Options Opties
Working table, foldable (only for working table 122) Werkblad inklapbaar (alleen voor werktafel 122)
Shelf below (only for working table 122) Archiefblad onder (alleen voor werktafel 122)
Counterweights for stable, free-standing positioning Tegengewicht voor kantelvaste, vrijstaande positionering

○
○
○

Cable tray (for working table 122 with foldable work) Kabelgoot (voor werktafel 122 met werkblad inklapbaar)
Cable tray (only for working table 122 without foldable work surface) Kabelgoot (alleen voor werktafel 122 zonder werkblad inklapbaar)
Cable tray (only for working table 162) Kabelgoot (alleen voor werktafel 162)
Power socket (3× 230 V, 2× USB Charge) for cable tray Stekkerdoos (3× 230 V, 2× USB Charge) voor kabelgoot
Power socket (3× 230 V, 2× USB Charge) for intermediate compartment Stekkerdoos (3× 230 V, 2× USB Charge) voor tussenvak
Organization box, 279 × 317 mm Organisatiebox 279 × 317 mm

●
○
○
○
○
○

4_Accessories Toebehoren

Standard Standaard
Optional Optioneel

●
○

Sideboard 62

Sideboard 122

Highboard 62

Highboard 122
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