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The ALU programme enables you to create  
an office setup in any room to suit your  
organisation. The options for desktops, 
frames and colour combinations of the desks 
are endless. 
The table frames available come as T-legs or 
end panels. In addition, we also offer special 
duo workstations (ALU duo).

Mit dem ALU-Programm lässt sich für jeden 
Raum eine Büroeinrichtung verwirklichen, 
die zu Ihrem Unternehmen passt. Es gibt eine 
große Vielfalt von Wahlmöglichkeiten in Bezug 
auf das Material der Tischplatten, das Gestell 
und die Farbgebung der Schreibtische. 
Für das Schreibtischgestell stehen T-Füße 
oder ‘geschlossene Wangen’ zur Wahl. 
 Daneben sind auch spezielle Duo-Arbeits-
plätze (ALU duo) verfügbar.

Le programme ALU propose un aménagement 
de bureau adapté à votre lieu de travail et à 
votre entreprise. Les possibilités, que ce soit 
pour le plan de travail, le piétement ou les 
couleurs, sont vastes. 
Pour le piétement vous avez le choix entre les 
pieds en forme de T ou en ‘panneaux fermés’. 
Il existe également des double surfaces de 
travail (ALU duo).

DUO by

De T-stageO DUO opstelling
Onderstel op basis van een gesloten zijframe.
Onderstelkleuren: zwart, wit en zilver.
Hoogteinstelling: imbus of slinger.
Te combineren met dubbele CPU-units in het 
midden. Opdat de transparantie niet teniet 
wordt gedaan door onder het blad hangende 
CPU en de daarbij onvermijdelijke kabelkluwen.

De essentie van de Twinform DUO opstelling is 2 werkbladen op één onderstel. 

De bladen zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte in te stellen naar keuze d.m.v. 

een imbusbout, slinger of electrisch. De electrische variant kan ook met een 

versteltraject van zit tot stahoogte geleverd worden. 

De DUO opstellingen zijn leverbaar in de series T-stage, T-basic en ALU.

Eventuele scheidingswanden zijn gemonteerd op het centrale frame en bewegen 

derhalve niet mee met de werkbladen.
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3. ALU duo met metalen wang

1. T-stage N duo

4. T-basic duo

5. ALU duo2. T-stage O duo
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De T-basic DUO opstelling
I.p.v. een metalen wang is ook een CPU-blok 
zeer geschikt om de zijkant van de opstelling af 
te sluiten.
Wat betreft kleurstelling en materiaalgebruik 
zijn deze af te stemmen op de werkbladen of op 
andere interieur elementen. De werkbladen 
krijgen hierdoor een extra zwevend karakter.
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Het dubbele CPU-blok
Naast een ruimte voor een cpu, is in dit blok ook 
de mogenlijkheid om een materiaal lade aan te 
brengen en is er een open vak voor zaken als een 
handtas.
Centraal in het midden van het blok zit een groot 
kabelopslagvak, welke direct in verbinding staat 
met de centrale kabelgoot.
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De T-stageN DUO opstelling
Onderstel op basis van een vierkante poot.
Is wat betreft beeld goed te combineren 
met de +4 vrijstaande tafels.
Onderstelkleuren: zwart, wit en silver.
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Twinform DUO overzicht
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