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TECHNISCHE FICHE

TOPBLAD

LADESYSTEEM

MMaatteerriiaaaall:: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.
DDiicchhtthheeiidd:: 600 tot 670 kg/m3
DDiikkttee::  25 mm. 

IInnddiivviidduueellee  &&  ggeeddeeeellddee  llaaddeebbllookkkkeenn  HH..  11113355  mmmm  ::  
Structureel topblad in de kleur van de kastombouw (gemonteerd geleverd).

LLaaddeebbllookkkkeenn  oopp  bbuurreeaauuhhooooggttee  HH..  773355  mmmm  ::    
Geleverd in een afzonderlijk pakket, te monteren.
 Decor van het topblad naar keuze. 

> Voor de individuele modellen (H. 735 / H. 1135) is het topblad voorzien van een rail & haken voor kabeldoorgangen.  

WWiieelleenn:: 2 vaste wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, bevestigd op plaatjes, totale hoogte 68 mm - grijs & zwart: onzichtbaar wiel. 
GGeelleeiiddeerrss: Toegalaten gewicht 60 kg per geleider - Twee klikhendels links en rechts om de lade makkelijk uit te nemen - kogellagers  
RRaaiill  bboovveennaaaann: aluminium rail met haken om de kabels in het ladeblok te leiden. (behalve gedeeld model)

GUSTAVE

OMBOUW

ZIJKANT/ACHTERKANT/SOKK
EL/LADE

BBuuiitteennzziijjddee::  

MMaatteerriiaaaall:: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.
DDiicchhtthheeiidd:: 620 tot  690 kg/m3
DDiikkttee  oommbboouuww::  19 mm.    

SStteellddooppppeenn:: Sokkel voorzien van 4 steldoppen in gaten door het paneel, ø 10 mm. 
Toegankelijk door de lade uit de ombouw te verwijderen of door het ladeblok te kantelen.

MMoonnttaaggee::  
Gemonteerd geleverd (behalve ladefront). Op het model op bureauhoogte H. 735 mm, moet het topblad nog worden gemonteerd 

BBiinnnneennzziijjddee  //  LLaaddee::  

MMaatteerriiaaaall:: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.
DDiicchhtthheeiidd:: 620 à 690 kg/m3
DDiikkttee  oommbboouuww:: 16 mm.    
KKlleeuurr:: wit voor alle modellen

BBiinnnneenniinn::  
Voor individuele ladeblokken H. 735 en H. 1135 mm : 
> 1 verstelbaar legbord voor de modellen H. 735 mm 
> 2 verstelbare legborden voor de modellen H. 1135 mm 

Voor de gedeelde ladeblokken H. 1135 mm
> 4 legborden: tussenschot met aan weerszijden 2 verstelbare legborden. 1 gesloten vak aan elke kant, vergrendelbaar met 
vouwsleutel.

* Legborden verstelbaar in stappen van 32 mm; 3 posities. Toegelaten gewicht per legbord: 30 kg

OOmmkkeeeerrbbaaaarrhheeiidd::  
2 uitneembare verticale panelen om de richting van de opening te veranderen: volgens hetzelfde principe als de montage van de 
legborden kunnen de verticale panelen losgemaakt worden om de richting van de opening te kiezen (links of rechts).

AAcccceessssooiirreess : 
> Tot twee aansluitpunten (zie optie connectiek). Voorboringen in de achterwand van de lade voor kabeldoorgangen ø56 mm.  
Verluchting onderaan voor kabeldoorgang.
> Insert bovenaan op het verticale paneel voor plaatsing van accessoirerail (zie optie)

VVeeiilliigghheeiiddssvvaakk::  aalllleeeenn  oopp  ggeeddeeeelldd  mmooddeell
Metalen deur met cilinderslot

KENMERKEN
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FRONT

Connectiek

Accessoires op rail 

Opvulelementen - 2 ladeblokken 
met de rug tegen elkaar (optie)

Accessoire voor hangmappen

MMaatteerriiaaaall::  Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.
DDiicchhtthheeiidd::  620 tot 690 kg/m3
DDiikkttee::  19 mm. 

DDeeccoorr::   Naar keuze, eventueel in andere kleur dan de ombouw.

HHaannddggrreeeepp::  
Aluminium handgreep, afwerking geanodiseerd zilver - tussenafstand 256 mm 

AAsssseemmbbllaaggee::  
De handgreep wordt op het front aangebracht voor de montage op de voorkant van het ladeblok. 
Assemblage van het front met pal om de plaatsing te vergemakkelijken, bevestigd met 6 schroeven.

SSlloott::  
1-punts slot - loper op aanvraag

CCoonnnneeccttiieekksseett::
> 2 aansluitpunten, doorsnede Ø 56 mm voor 2 stopcontacten Ø 68 mm
> 1 stopcontact 250V (aangepast volgens land) / 1 aansluiting met 2 USB A-poorten 5V
De 2 aansluitpunten zijn verbonden met 1 gemeenschappelijk verdeelblok (1 ingang - 2 uitgangen), dat zelf is voorzien van een 3m 
lange kabel (EUR) of 2m (UK)
> inclusief 2 afwerkingsplaten: zwarte of witte kunststof
> Wordt bevestigd op de binnenkant van de achterwand (voorboringen aanwezig)

RRaaiill  ::  
> Metaal, dikte 6 mm, H. 50 mm, gaten aan twee uiteinden voor knoppen die in het paneel worden geschroefd
> Groef in het midden voor bevestiging van accessoires
> Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal) 

AAcccceessssooiirreess  ::
> Metaal, dikte 1 mm, boorgaten bovenaan voor bevestiging aan rail met ABS diabolo's
> Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diabolo's (2 wit en 2 antractiet)
> Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal) 

Houder voor hangmappen, wit metaal. 
Wordt verticaal bevestigd met houtschroeven in de onderkant van de legborden

MMaatteerriiaaaall:: Staalplaat dikte 8/10e - epoxy gelakt
AAffmmeettiinnggeenn: 
> Model H. 735 mm - Hoogte 678 mm en breedte 107 mm
> Model H. 1135 mm - Hoogte 1078 mm en breedte 107 mm
RReeggeellbbeerreeiikk:: 50 mm of 65 mm
BBeesscchhrriijjvviinngg::    voor twee tower ladeblokken in een rug tegen rug opstelling en om de afstand tussen de ladeblokken op te vullen in 
combinatie met een dubbele bench 

OPTIES

LADEFRONT
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Diepte

Breedte

Hoogte

Diepte

Breedte

Hoogte

Ordnerhoogte

Nettogewicht

Diepte

Breedte

Hoogte

Hoogte

Diepte

Breedte

Hoogte per vak

Ordnerhoogte

Nettogewicht

TOWER LADEBLOKKEN - Gedeeld

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

800

432

1135

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

324

322

Open vak (2 per gebruiker) Gesloten vak (1 per gebruiker)

3660 330

GEWICHT  

2 ordnerniveaus

106 kg

1 ordnerniveau

621 1021

2 ordnerniveaus

53 kg / 55 kg 71 kg / 74 kg

366

432

GEWICHT  

560 / 660

700 / 800

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

1135735

TOWER LADEBLOKKEN - Individueel

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

AFMETINGEN & GEWICHT


