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TECHNISCHE FICHE

MELINA

ZIJWANDEN
ACHTERWAND

BODEM

TOPBLAD

PANEELRANDEN

SPECIFIEK voor
Decor MK Fluweelzwart

OMBOUW

KENMERKEN

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 ladeblokken op bureauhoogte (aanbouw en hoek) in Fluweelzwart MK. 
Ombouw en fronten in zwart melamine N9

Materialen:Vezelplaat bekleed met melamine. 2 decorzijden 
Dichtheid: 600 tot 690 kg/m3
Dikte: 
| Verrijdbare ladeblokken: 19 mm  
| Ladeblokken op bureauhoogte: bodem & achterwand 25 mm / zijwanden 19 mm
Toegelaten gewicht voor het verrijdbaar ladeblok: 100 kg.
Steldoppen / Wielen: 
Verrijdbare ladeblokken: 4 wielen waarvan 2 met rem - ø 50 mm  / Hangmappenlade voorzien van 5de antikantelwieltje.
Ladeblokken op bureauhoogte H. 73,5 cm: 4 ronde steldoppen hoogte 40 mm, regelbereik 20 mm.

Assemblage:  Ladeblokken gemonteerd geleverd, behalve wielen (ø 50mm) van de verrijdbare ladeblokken & handgreep nog te monteren.

Materialen: Vezelplaat bekleed met melamine. 2 decorzijden 
Dichtheid: 600 tot 690 kg/m3
Dikte:  25 mm (ladeblokken op bureauhoogte) of 19 mm (verrijdbare ladeblokken) 
Decor: In de kleur van de ombouw of naar keuze (ladeblok op bureauhoogte)
Andere: het topblad is structureel voor de verrijdbare ladeblokken en niet-structureel voor de ladeblokken op bureauhoogte.

Materialen: ABS
Dikte: 
| Ombouw: fijne randen 0,8 mm
| Structureel topblad (bodem & achterwand voor het ladeblok op bureauhooogte) : randen 2 mm 
Finish : in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden)
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ZITKUSSEN

FFrroonntteenn::  

Materialen:  Vezelplaat bekleed met melamine. 2 decorzijden 
Dichtheid: 620 tot 690 kg/m3
Dikte: 19 mm
Randen: fijne randen 0,8 mm

Binnen: Metalen lade
Materialen: De lade is uitgevoerd in plaatstaal DC01 dikte 8/10 en zwarte epoxy poederlak.
Geleiders: Onzichtbare geleiders met kogellagers - dubbelwandig - met demper (soft closing) - 
Elektrolytisch verzinkt staal dikte 20/10 - 1 graad gekanteld om de sluiting te vergemakkelijken.
Type slot: Centrale vergrendeling met stang. 2 sleutels.

Vergendeling: centraal met stang. 2 sleutels. Slechts één lade kan tegelijk geopend wordne. 
Demper voor zachte sluiting en selectieve opening. Systeem met veerbekrachtigde sluiting.

Handgrepen (3 kleuren naar keuze)
Handgreep van epoxygelakt aluminium (hartafstand 64 mm). Uitsparing onder de handgreep. Afgeronde randen
Afmetingen handgreep: B. 12 x D. 3,5 x H. 5 mm
Kleuren: Alugrijs (RAL 9006), Wit (RAL 9003), Zwart (RAL 9004)

PPllaattttee  ssttaannddaaaarrddllaaddee: 
Zwart ABS pennenbakje in de bovenste platte lade.
Lades 80% uittrekbaar.

HHaannggmmaappppeennllaaddee::  
| Lades 100% uittrekbaar - Draagvermogen 45 kg.
| Diepte 490 mm.
| De hangmappenlade heeft een metalen frame: dubbelwandige lade op geleiders met kogellagers (frame geschikt voor "fullscape" dossiers). 
| Hangmappensysteem van nylon met 4 draagelementen die het front verbinden en verstevigen en 4 metalen stangen. De kunststof 
elementen zijn zonder schroeven vastgeklemd op de zijwanden van de lade.
| De hangmappenlades van de verrijdbare ladeblokken zijn voorzien van een 5de antikantelwieltje.

LLaaddeebbllookk  11  llaaddee  ((ppllaaaattssbbeessppaarreenndd))  ::  
Hangmappenlade: 100% uittrekbaar - Geleiders met kogellagers - Draagvermogen 45 kg. (opbouw: zie hierboven)
Voorzien van een pennenlade, 100% uittrekbaar met ABS pennenbakje met 6 vakken in een melamine legbord.
5de antikantelwieltje.

MMaatteerriiaalleenn::  
| MDF kern, dikte 10mm  
| Schuimvulling, dikte 20 mm / dichtheid 56kg/m3
| Overtrokken met stof volgens kleurenkaart
MMoonnttaaggee::  wordt bevestigd met velcro pads
AAnnddeerree::  Alleen voor standaard verrijdbare ladeblokken B. 42 cm
AAffmm..::  B. 43,2 x D. 55,5 cm

KENMERKEN

LADESYSTEEM

LADES

OPTIES
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LADEBLOKKEN
(draadrichting)

AFMETINGEN 
(in mm)

Hoogte

Breedte

Diepte

CAPACITEIT & BRUIKBARE AFMETINGEN

Opgelet: in het ladeblok met 1 lade worden de hangmappen enkel in verticale richting geplaatst (diepterichting)

360

Diepte 480

Hangmappen V-bodem

Hangmappen U-bodem 15 mm +/- 16

+/- 48

Hangmappen U-bodem 15 mm

PLATTE LADES

Hoogte 70

HANGMAPPENLADES

Hoogte 298

Breedte

LADES

Breedte 360

Diepte 480

+/- 31

HANGMAPPENLADE 
LADEBLOK 1 LADE

Plaatsbesparend

Hoogte 260

Breedte 230

Diepte 490

Hangmappen V-bodem +/- 23

VERRIJDBARE LADEBLOKKEN LADEBLOKKEN OP BUREAUHOOGTE

Plaatsbesparend
1 lade

Standaard
3 lades / 2 lades (waarvan 1 

hangmappenlade)

Aanbouw
3 lades (waarvan 1 hangmappenlade)

Hoek
3 lades (waarvan 1 
hangmappenlade)

555 800 600

495 587 735

320 420 432 432 / 800 / 1200
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