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TECHNISCHE FICHE

KENMERKEN

MEUBELS VOOR BENCH D. 1650 en 1420 mm 

ALGEMEEN

SPECIFICITE Décor MK 
Noir velours

LOCKER 2 DEUREN

TOPBLAD
 (2 modellen)

JAMES

Topblad dikte 25 mm

22  mmooddeelllleenn  nnaaaarrggeellaanngg  ddee  ccoonnffiigguurraattiiee  vvaann  hheett  mmeeuubbeell::
- Meubel 4 deuren: Topblad B. 1650 mm
- Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus: Topblad B. 1237 mm

DDeeccoorr : Melamine (zie kleurenkaart)  

RRiicchhttiinngg  vvaann  ddee  ddrraaaadd: Zie schema

MMEEUUBBEELL  //  SSTTRRUUCCTTUUUURR

MMaatteerriiaalleenn: Houtvezelplaat bekleed met melamine. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing. Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, 
bovenaan en onderaan afgerond. Randen in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden)
DDiicchhtthheeiidd:  620 tot 690 kg/m3 (dikte 19 mm) en 600 tot 670 kg/m3 (dikte 25mm)
DDiikkttee: 19 mm (Ombouw en deuren) en 25 mm (Topblad) 

> Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC)
Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1
Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2

> Melamine panelen (behalve decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.

MEUBEL VOOR BENCH d. 1650 mm - 2 modellen - Samen te stellen
Ombouw en deuren, dikte ép. 19 mm. Scheidingswand
Perforatie aan de achterzijde (gat ø 60 mm met ABS ring) in elk compartiment voor ventilatie en kabelmanagement

DDeeuurreenn: 
> 2 deuren met sleutelslot
> Type slot: Horizontaal nokkenslot - 1 punt - 90° draaibaar slot.
> 2 sleutels, waarvan 1 opklapbaar. Mogelijkheid om een passleutel te bestellen (ref. 1 206 025) 
> Deur opent 90° naar buiten. Eindstop te monteren - Zichtbare en zelfremmende scharnieren.
> Postgleuf H. 25mm. Mogelijkheid om een briefhouder toe te voegen (zie opties)

AAffmmeettiinnggeenn::  
> Totale afmeting Locker 2 deuren:  B.825 x H.355 x D.360 mm
> Bruikbare afmetingen van elk vak: B.380 x H.335 x D.315 mm
(geschikt voor motorhelm)

TTooeeggeellaatteenn  ggeewwiicchhtt: 20 kg / vak

AAnnddeerree: 
> Locker gemonteerd geleverd, alleen de deuren moeten gemonteerd worden 
> Kleuren (zie kleurenkaart): keuze van de kleur van de ombouw en keuze van de kleure van de 2 deuren 
> Richting van de draad: Zie schema

MK : Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m3. 
Vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm.

TTooeeppaassssiinngg::  Topblad van de meubels in Fluweelzwart MK. 
Ombouw en deuren van de locker met 2 deuren, legbord van de kubus in zwart melamine N9
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KENMERKEN

METALEN KUBUS

DRAADKUBUS

STEUNPOOT
 (2 modellen)

MMaatteerriiaalleenn:: Geplooid plaatstaal, epoxy lak
DDiikkttee:: 7/10de 
DDeeccoorr::  Metaal (zie kleurenkaart). Perforaties over de volledige lengte van de kubus
TTooeeggeellaatteenn  ggeewwiicchhtt: 20 kg
AAffmmeettiinnggeenn: Totaal: B. 412,5 x H.380 x D.360 mm / Bruikbare afmetingen: B.410 x H.350 x D.355 mm

AAnnddeerree: Geleverd in 1 blok. Achterwand in de kleur van de kubus, die met 4 schroeven verbonden kan worden aan de locker met 2 deuren

MMaatteerriiaalleenn::  
> Staaldraad ø 6 mm gelast op een metalen plaat. Wordt met schroeven onder het topblad bevestigd. Epoxy lak. 
> Bovemplaat van vezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm
DDeeccoorr:: Metaal en Melamine (zie kleurenkaart). Keuze van de kleur van de staaldraad en keuze van de kleur van de melamine plaat
RRiicchhttiinngg  vvaann  ddee  ddrraaaadd  vvoooorr  ddee  ppllaaaatt: zie schema 
TTooeeggeellaatteenn  ggeewwiicchhtt::  20 kg
AAffmmeettiinnggeenn::  Totaal:  B.412,5 x H.363 x D.383 mm / Bruikbare afmetingen: B.412,5 x H.335 x D.348 mm

AAnnddeerree:: Geleverd in 2 colli. Draden onder de plaat met houtschroeven te bevestigen

MEUBEL VOOR BENCH D. 1650 mm - 2 modellen 
 Samen te stellen

Er bestaan 2 types steunpoot naargelang de bureaucollectie

MMeettaalleenn  ppoooott  ((vvoooorr  bbeenncchh  AARRIIAALL  eenn  CCOONNEECCTT))::    
> Vierkante buispoot, doorsnede 40x40 mm, Hoogte 355 mm. Epoxy lak.
> Bevestigd onder het meubel met houtschroeven en een metalen plaat (Afm.: 150 x 150 x dikte 2,5 mm )
> Kleur: Volgens kleurenkaart
> Steldoppen ø 37 mm van zwart polypropyleen met een bereik van 15 mm

MMaassssiieevvee  hhoouutteenn  ppoooott  ((vvoooorr  bbeenncchh  RROOBBIINN))
> Poot van massief beuken, half langwerpig 48x 60/35 omhuld. De poot staat 5° schuin. Hoogte 355 mm
> Bevestigd onder het meubel met houtschroeven en een metalen plaat (Afm.: 150 x 225 x dikte 4 ) met 1 gelaste 'V' draad ø 6 mm (die de 
houten poot met de plaat verbindt)
> Kleur: 1 houtkleur, mat naturel gevernist. Metalen plaat en draad (volgens kleurenkaart)
> Steldoppen ø 26 mm van zwart polypropyleen met een bereik van 15 mm

OOnnddeerrlliinnggee  bbeevveessttiiggiinngg  vvaann  ddee  oonnddeerrddeelleenn
> De onderdelen worden met elkaar verbonden met verbindingsschroeven (metalen kubus/ locker 2 deuren), met houtschroeven onder het 
topblad (draadkubus) of met excentrieken (locker 2 deuren /topblad)

Bevestiging van het volledige meubel aan de bench: 
> Metalen bevestigingsstang, dikte 3 mm, geanodiseerd
> Wordt bevestigd op de dwarsbalk van de portaalpoot (verschillende stangen naargelang de collectie) en aan de achterkant van het meubel 
met inserts
> Specifieke stang voor elke collectie geleverd met de houten of metalen poot

//!!\\  DDee  sstteeuunnppoooott  iiss  nnooooddzzaakkeelliijjkk  ((ttee  kkiieezzeenn  vvoollggeennss  ddee  ccoolllleeccttiiee))

BEVESTIGING
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KENMERKEN

SAMENSTELLING & 
FUNCTIES

BEVESTIGING

SEPARATEUR 
4 ZAKEN

MAIL SUPPORT

OPTIES

Meubel bestaande uit 2 deuren en 1 vak in het midden

MMaatteerriiaalleenn::  
>  VVezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm (Zijwanden, achterwand, bodem en deuren) en dikte 25 mm (topblad). 

DDeeuurreenn (1 deur aan elk uiteinde)
> 2 deuren met sleutelslot
> Type slot: Horizontale nok - 1-punts - Rotatie 90°.
> 2 sleutels waarvan 1 vouwsleutel. Loper op aanvraag (zie opties)  
> De deur opent 90° naar buiten. Te monteren aanslag. Gedempte scharnieren.
> Postgleuf H. 25mm. Mogelijkheid om een postbakje toe te voegen (zie opties)
> Perforatie in de rug (gat 60 mm met ABS ring) voor verluchting en kabelgeleiding
Bruikbare afmetingen van elke locker: B.385 x H.335 x D.315 mm (geschikt voor motorhelm)

VVaakk  (1 vak in het midden)
> Bruikbare afmetingen: B. 570 x H. 335 x D. 337 mm
> Mogelijkheid om een metalen verdeler 4 vakken toe te voegen in het vak (zie opties)

SStteeuunnppoooott (geleverd met het meubel) : 
> 2 poten naargelang de bureaucollectie: metalen poot en massieve houten poot (zie hierboven voor technische beschrijving)

AAnnddeerree: 
> Meubel gemonteerd geleverd. Alleen de deuren en de steunpoot moeten gemonteerd worden
> Kleuren (zie kleurenkaart) : keuze van de kleur van de ombouw / topblad en keuze van de kleur van de deuren en keuze van de poot
> Richting van de draad: zie schema

Materialen: 7/10 dik metaal met epoxy lakverf
Beschrijving: Alleen compatibel met het bankstel D.1420 mm. Past in de nis in het midden
Totale afmetingen: B. 570 x H. 335 x D. 337 mm
Nuttige afmetingen: 4 afzonderlijke nissen. 1 nis B262 mm en 3 nissen elk 100 mm. 

Overige : Opgevouwen geleverd, zonder bodem. Kan aan de bovenkant bevestigd worden met houtschroeven

Materialen: 7/10 dik metaal met epoxyverf
Beschrijving: Te plaatsen op de deur van het kastje aan de binnenkant
Posthouder met etikethouder (doorzichtig plastic B. 75 x H. 17 mm te plakken door dubbelzijdig op de voorziene ruimte)
Papieren etiket niet inbegrepen
Totale afmetingen: B. 242 x H. 324 x D.72 mm

MEUBEL VOOR BENCH D. 1420 mm - 1 model 

BBeevveessttiiggiinngg  vvaann  hheett  mmeeuubbeell  aaaann  ddee  bbeenncchh::  
> Metalen bevestigingsstang, dikte 3 mm, geanodiseerd
> Wordt bevestigd op de dwarsbalk van de portaalpoot (verschillende stangen naargelang de collectie) en aan de achterkant van het meubel 
met inserts
> Specifieke stang voor elke collectie geleverd met de houten of metalen poot
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AFMETINGEN & GEWICHT

B. 1237 Metaal

ONDERDELEN

Diepte 40

Breedte 1237 40

Hoogte

MODELLEN

Diepte

Breedte

Hoogte ZONDER poot

Hoogte MET poot

Toegelaten gewicht

MODELLEN

Locker 2 deuren

Metalen kubus

Draadkubus

x 2

x 1

B. 1650

x 1

B. 1237

x 1

CONFIGURATIES

1 2

Meubel 4 deuren Meubel 2 deuren 
+ 1 metalen kubus + 1 draadkubus

1650

Meubel 4 deuren

1 2

Meubel 2 deuren 
+ 1 metalen kubus + 1 draadkubus

TOTALE AFMETINGEN (in mm) - Onderdelen

MEUBELS VOOR BENCH D. 1650 mm

Massief hout
Locker 2 deuren Metalen kubus Draadkubus

Topblad Steunpoot

B. 1650

360 360 360 383 60/35

825 412,5 412,5

380 363 355

48

380

dikte 25 355

VOLLEDIGE MEUBELS: 2 modellen samen te stellen met de onderdelen

CONFIGURATIES

Topblad

360

1650

Steunpoot
 (1 poot per meubel)

 - x 1

x 1

TOTALE AFMETINGEN (in mm) en TOEGELATEN GEWICHT

 -  -

80 kg (gelijkmatig verdeeld)

735
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MODELE

Diepte

Breedte

Hoogte ZONDER poot

Hoogte MET poot

Toegelaten gewicht

EXPLOSIETEKENING

Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus - B. 1650 mm

MEUBEL VOOR BENCH P. 1420 mm

60 kg (gelijkmatig verdeeld)

360

1420

380

735

TOTALE AFMETINGEN (in mm) - 1 model

Meubel 2 deuren + 1 vak
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EXPLOSIETEKENING

Meubel 4 deuren - B. 1650 mm

Meubel 2 deuren en 1 vak - B. 1420 mm
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