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SiS Ergo Ellehaven™
De Ellehaven serie tafels, in Denemarken ontworpen en geproduceerd, is de debutant in het 
leveringsprogramma van elektrisch verstelbare zit-sta vergadertafels met vier poten. Het 
onderscheidende slanke en verfijnde ontwerp is slechts het begin. De SiS Ergo Ellehaven tafels 
kunnen worden gevoed met een stroomkabel of een handig oplaadbaar accupack en hiermee 
geschikt voor alle ruimte-indelingen, zonder afbreuk te doen aan de visuele esthetiek van de 
werkomgeving. 

Het technisch hart van deze Ellehaven tafels wordt gevormd door de hefkolommen van het Deense 
merk Linak. De heftechnologie van Linak wordt beschouwd als de meest betrouwbare in de wereld. 
De verstelsnelheid van de hoogte bedraagt 40 mm per seconde met een hefcapaciteit van maar 
liefst 240 kg. Praktisch en indrukwekkend om te zien als een Ellehaven grootformaat vierpootstafels 
met deze snelheid vrijwel geruisloos van 66 naar een hoogte van 121 centimeter wordt versteld.  

De tafelbladen kunnen op twee manieren op het onderstel van een Ellhaven tafel worden geplaatst. 
De eerste mogelijkheid is om deze bovenop het frame te plaatsen. Ook bijzonder fraai is het 
wanneer de bladen tussen de bladdragers (aan het uiteinde van het zit-sta onderstel) zijn geplaatst. 
Hiermee wordt het effect bereikt van “verzonken” bladen die als het ware in het frame liggen. Het 
Ellehaven onderstel is standaard voorzien van een geïntegreerde horizontale kabelgoot voor het 
kabelmanagement. Het onderstel is standaard in drie verschillende kleuren leverbaar, wit, zwart en 
aluminium. 

Het succesvolle Ellehaven is ontworpen als uitgebreid vergaderprogramma en heeft als logisch 
vervolg hierop een uitbreiding in het portfolio gekregen als werkplekprogramma. Het SiS Ergo Elle is 
een uitgebreid programma van elektrisch verstelbare werkplekken met vier poten.  

Met deze uitbreiding is het mogelijk om in elektrisch in hoogte verstelbare werk- en vergaderplekken 
in elke werkomgeving te combineren met behoud van dezelfde look & feel. SiS Ergo Ellehaven en 
Elle, een uitzonderlijk geslaagde combinatie.


