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TECHNISCHE FICHE

KENMERKEN

DEUR(EN)

BINNENIN

OMBOUW

MMaatteerriiaalleenn::  gelakt plaatstaal

LLaakk: elektrostatische poederlak

PPllaaaattddiikkttee::  Ombouw - 6/10e 

SStteellddooppppeenn::  4 van binnenuit regelbare steldoppen (bereik 15 mm).

AAsssseemmbbllaaggee::  
Demonteerbaar: plat geleverd - eenvoudig te monteren zonder schroeven of bouten.
Uit één geheel: gemonteerd geleverd.

IInnssttrruuccttiiee:: kastenrij bestaande uit een basiselement en aanbouwelementen die tegen een vooraf gemonteerd basiselement worden 
gemonteerd.
OOPPGGEELLEETT: kasten in kantooruitvoering en industriële uitvoering kunnen niet gecombineerd worden

GGaarraannttiiee::  22  jjaaaarr

INDUSTRIELE GARDEROBEKASTEN

ZIJWANDEN
ACHTERWAND

SOKKEL
TOP

DEURSYSTEEM

UITVOERINGEN

MMaatteerriiaalleenn: gelakt plaatstaal
DDiikkttee: Deur - 6/10e
SScchhaarrnniieerreenn: onzichtbare hengsels, de deuren kunnen niet uit de hengsels genomen worden in gesloten of open positie. Opening  120°, in 
deze hoek kan ook het volgende vak worden geopend.

SSlloott  //  SSlluuiittiinngg: sluiting met hangslothouder (hangslot niet meegeleverd). Slot met sleutel leverbaar als optie.

AAcccceessssooiirreess:: diepgetrokken etikethouder 70 x 18 mm (etiket niet meegeleverd). Verluchting bovenaan en ondera

OOnnddeerraaaann:: verluchting aan de achterzijde

AAcccceessssooiirreess::  
Kantooruitvoering: binnenin voorzien van een legbord met kledingstang en kledinghaak.
Industriële uitvoering: binnenin voorzien van een legbord met kledingstang en kledinghaak, een scheidingswand om schone kledij te scheiden 
van werkkledij.
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OPTIES
BANKSOKKEL

SCHUIN DAK

POTENSOKKEL

SET VAN 4 POTEN

SLOTEN

BANK

Voor garderobekasten uit één geheel

MMaatteerriiaalleenn::  Metalen structuur
Dikte:  12/10e

BBeesscchhrriijjvviinngg::  Set van 4 poten, hoogte 15 cm - Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk.

Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten

Slot met sleutel: 2 sleutels meegeleverd.
Codeslot: vraag inlichtingen.

H42xD31xB120/160/200 cm

MMaatteerriiaalleenn::  
SSttrruuccttuuuurr::  metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxylak
Zit bestaande uit 3 latten van gevernist beuken; latbreedte 90 mm dikte 19 mm
AAnnddeerree::  sstteellddooppppeenn  

Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten
H13xD50xB60/80/90/120 cm

MMaatteerriiaalleenn::  Gelaste structuur uit één geheel van koudgewalst staal
Dikte: 6/10e

BBeesscchhrriijjvviinngg::   Schuin dak - voorkomt dat er voorwerpen op de kast worden gelegd.
Instructies: Bevestiging met schroeven - wordt op de industriële en kantooruitvoering geplaatst. 

Voor demonteerbare garderobekasten
H15xD50xB60/80/90/120 cm

MMaatteerraalleenn::  Metalen buisstructuur 25 x 25 mm
BBeesscchhrriijjvviinngg::  Sokkel om de kast op te hogen - Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk. 
Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage zonder schroeven of bouten. 
IInnssttrruuccttiiee::  wordt onder een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen voor elk blok
Andere:  Steldoppen

Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten
H35xD80xB60/80/90/120 cm

MMaatteerriiaalleenn: 
SSttrruuccttuuuurr: metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxylak
ZZiitt: Bestaande uit 3 latten van gevernist beuken; latbreedte 90 mm dikte 19 mm
BBeesscchhrriijjvviinngg:  Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk.
IInnssttrruuccttiieess: demonteerbare garderobekasten: wordt onder een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen voor elk blok
AAnnddeerree: Steldoppen. 
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AFMETINGEN

Hoogte

Breedte

Diepte

Bruikbare hoogte boven 
het legbord

Hoogte kledinggedeelte

Breedte

Diepte

Breedtes naast 
scheidingswand

AFMETINGEN

Hoogte

Breedte

Diepte

Bruikbare hoogte boven 
het legbord

Hoogte kledinggedeelte

Breedte

Diepte

Breedtes naast 
scheidingswand

135

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

310 310

460 460

1350 1350

500 500

1800

210 310

1800 1800

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

300 400

155 135

GGAARRDDEERROOBBEEKKAASSTTEENN  UUIITT  EEEENN  GGEEHHEEEELL

300 400

KANTOORUITVOERING INDUSTRIËLE UITVOERING

1800

KANTOORUITVOERING INDUSTRIËLE UITVOERING
DDEEMMOONNTTEEEERRBBAARREE  GGAARRDDEERROOBBEEKKAASSTTEENN

500 500

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

1350

310210

155

460 460

1350

310 310
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