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TABS CREDENZA voor presenteren en opbergen
 
Voortman Kantoormeubelen introduceert met de TABS CREDENZA een eigentijdse versie 
van het dressoir, een klassiek meubel bij uitstek. Oorspronkelijk een meubelstuk dat, 
opgesteld bij een tafel, gebruikt werd voor het bewaren van tafelgerei en ander huisraad, 
veelal het pronkstuk van de familie.

Nu een stijlvol opbergmeubel voor het kantoor waar sfeer en comfort uitgangspunten 
zijn voor een inspirerende werkomgeving. Geen puur functionele, logge opbergruimte 
maar een fraai vormgegeven meubel dat op mag vallen.

Voortman heeft traditiegetrouw gekozen voor staal als materiaal, waardoor dit klassieke 
meubelstuk een verrassend moderne uitstraling krijgt. De zorgvuldige detailleringen en 
afgeronde hoeken geven de CREDENZA een retroachtig aanzien.

De CREDENZA is qua vormgeving afgestemd op het TABS tafelprogramma, eveneens uit 
kunstig gevouwen plaatstaal vervaardigd. Net als het overige meubilair van Voortman 
is de CREDENZA ontwikkeld op basis van circulaire uitgangspunten met herbruikbare 
grondstoffen en duurzame productie in eigen fabriek.
 
De indeling is naar keuze met plaatstaal of High Pressure Laminate deuren en laden of 
open vakruimte. De CREDENZA is leverbaar in de breedtematen 170 en 250 cm. 



TABS CREDENZA
stalen deuren en ladefronten
Breedte 170 cm



TABS CREDENZA
HPL deuren en ladefronten
Breedte 170 cm



TABS CREDENZA
Breedte 170 cm



TABS CREDENZA
Breedte 170 cm



TABS CREDENZA
Breedte 250 cm



TABS CREDENZA
Breedte 250 cm



TABS CREDENZA basiscollectie
 
De indeling van de credenza’s is naar keuze met deuren, laden of open vakruimte.  
Ter voorkoming van krassen wordt de bovenzijde van de kast afgewerkt met een HPL blad. 

•  Maatvoering model C170: H x B x D: 75 cm x 170 cm x 45 cm
•  Maatvoering model C250: H x B x D: 75 cm x 250 cm x 45 cm
• Open vakruimte met verstelbaar legbord
• Metalen greeploze deuren, push to open
•  High Pressure Laminaat greeploze deuren, push to open
•  De opbergcompartimenten zijn voorzien van een verstelbaar legbord 
• Metalen greeploze ladefronten
• High Pressure Laminaat greeploze ladefronten
•  De volledig uittrekbare laden zijn push to open en voorzien van soft-close sluitmechaniek
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