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Werkplekverlichting 
 
Een goed georganiseerde werkplek telt dubbel. 
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Werkplekverlichting 
 
De werkplekverlichting TAVONA is speciaal voor de combinatie met  
ergonomische, in hoogte verstelbare sta/zit werkplekken ontwikkeld.  
Wat de TAVONA bijzonder maakt is dat de verlichtingssterkte van de stalamp 
automatisch middels een ingebouwde afstand- en hoogtesensor zo geregeld  
wordt, dat de directe verlichting op het werkvlak ongeacht de tafelhoogte,  
altijd gelijk blijft aan 500 lux. 
 
De TAVONA beschikt tevens over indirecte verlichting met opwaarts gerichte,  
vrij stralende LED-modules en een extra gerichte spot van 750 lux, die 
onafhankelijk schakelbaar is. 
Het lichtarmatuur is zowel uittrekbaar als flexibel kantel- en draaibaar,  
waardoor de positionering van de lamp zowel aan de zijkant  
als achterzijde van het bureau mogelijk is. 
De TAVONA is optioneel ook met een bewegingssensor leverbaar. 
 
De werkplekverlichting TAVONA past constructief en optisch aan alle  
WINI meubelsystemen. De stabiele 8 mm sterke voetplaat met  
geïntegreerde stelschroeven laat zich optimaal onder onderstellen en sokkels 
positioneren. 
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TAVONA – een samenwerking met de Berlijnse lichtontwerpers van  
PREMIUM LIGHTS 
 
Functiebeschrijving: 
�  energiebesparende, GS-gecertificeerde LED-techniek. 
 
�  verlichting direct / indirect en spotfunctie afzonderlijk schakelbaar. 
 
�  directe verlichting past zich automatisch aan  de  

 hoogte van het werkniveau aan  doormiddel van een afstandssensor. 
 
� verlichtingssterkte max 500 Lux voor de directe en indirecte verlichting 

en 750 Lux voor de spot. 
 

�  draaibare lichtarmatuur en daardoor inzetbaar aan zowel lange als korte zijde 
 van de werkplek. 

 
�  uittrekbare lichtarmatuur voor diverse bladdieptes/en breedtes. 

 
�  lichtkleur 4.500 K, 

totale lichtstroom (hoeveelheid licht dat de lichtbron in alle richtingen  
uitstraalt) van de directe verlichtingsbron is 1912 lume. 
 

�Stroomverbruik maximaal 40 Watt. 
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Optionele functies: 
 
�  dubbele variant  

 (twee lichtarmaturen) 
 
�  optimaal integreerbaar in het akoestieksysteem WINEA SINUS 

 
�  voorzien van een bewegingssensor 
 
Varianten: 
 
� TAVONA enkele-sta lamp  
� TAVONA dubele-sta lamp voor DUO werkplekken  
     (tegenover elkaar liggende werkplekken) 
� TAVONA in verbinding met de  

electrisch verstelbare tafelsystemen  
WINEA PRO of WINEA ECO met eventueel het  
besturingssysteem direct in het tafelblad gefreest. 
 

      De electrische hoogteverstelling en de besturing van de verlichting 
     kunnen optioneel gecombineerd in één bedieningselement 
     direct in het werkblad worden geïntegreerd. Dit maakt beide opties 
     energiezuinig en ergonomisch te bedienen.  
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Afmetingen: 
 
�  totale hoogte:  223,8 cm 

 
�  voet:  

         enkele variant 35 x 45 cm 
         dubbele variant 35 x 75 cm 
 

�  lichtarmatuur:    
         enkele variant 20 x 84 tot 106,7 cm 
         dubbele variant 20 x 173,4 tot 218,8 cm 
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Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan contact op met  
 
WINI Kantoordesign 
0416- 650 109 
 
 
 
www.wini.nl 
info@wini.nl 
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.staand-werken.nl


