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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks
All Blacks

All BlAcks: GElEIDERs

scAlA lADE MET HOOGTE 90 MM - INDUsTRIE VERPAkkING

 

scala ladezijwanden met hoogte 90 mm
- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- per paar  
 
- fronthaken en Nova Pro Soft-Close geleiders   
  afzonderlijk te bestellen   
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

Bestelnr. Afwerking lengte Hoogte Verpakking
063350 zwart 400 mm 90 mm 20 pr
063351 zwart 450 mm 90 mm 20 pr
063352 zwart 500 mm 90 mm 20 pr
063353 zwart 550 mm 90 mm 20 pr

 

Fronthaak voor scala ladezijwanden  
met hoogte 90 mm
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Montage Verpakking
030784 - drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 100
030392 - drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm 100
062427 - expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 1000
062428 - expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm 1000
030437 - te schroeven 100

 

Front/bodem verbinding voor scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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scAlA lADE MET HOOGTE 186 MM - INDUsTRIE VERPAkkING

 

scala ladezijwanden met hoogte 186 mm
- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- per paar  
 
- fronthaken, fronthouders en  
  Nova Pro Soft-Close geleiders   
  afzonderlijk te bestellen   
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

Bestelnr. Afwerking lengte Hoogte Verpakking
063354 zwart 400 mm 186 mm 20 pr
063355 zwart 450 mm 186 mm 20 pr
063356 zwart 500 mm 186 mm 20 pr
063357 zwart 550 mm 186 mm 20 pr

 

Fronthaak voor scala ladezijwanden  
met hoogte 186 mm
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Montage Verpakking
030784 - drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 100
030392 - drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm 100
062427 - expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 1000
062428 - expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm 1000
030437 - te schroeven 100

 

Fronthouder voor scala ladezijwanden  
met hoogte 186 mm
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Montage Verpakking
062496 - drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 100
062495 - expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 100
062497 - te schroeven 100

 

Front/bodem verbinding voor scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: scHUIFDEURBEslAG

TERRA TOP lINE

 

Terra Top line: set toebehoren voor 1 deur
- beslag voor 1 deur voor paneel van 18 mm 
- set bestaat uit:  
  - 2 onder wielen 
  - 2 boven wielen 
  - 2 greepprofielen (2 x 2,6 m) 
  - 1 horizontaal profiel (1 x 2 m) 
  - borstelprofiel 
  - schroeven 
 
- maximum afmetingen van de deur:  
  H x B: 2,6 m x 1 m  
  Voor een bredere deur van maximum 1,5 m  
  dient een extra horizontaal profiel te worden 
  besteld (bestelnr. 034844). 
 
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034842) 
- optioneel gedempte boven wielen afzonderlijk  
  te bestellen (bestelnr. 034843)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034841 zwart (RAL9005) - 4

 

Terra Top line: set glijprofielen
- per set  
- set bestaat uit:  
  - 1 bovenprofiel van 3 m 
  - 1 onderprofiel van 3 m 
  - bevestigingsonderdelen

Bestelnr. Afwerking lengte van de profielen Verpakking
034842 zwart (RAL9005) 3000 mm 4
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Terra Top line: horizontaal deurprofiel
- optioneel: voor deuren breder dan 1 m 
  (maximum breedte van de deur 1,5 m) 
 
- per stuk (1 stuk = 4 meter)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
034844 zwart (RAL9005) 4000 mm 10

 

Terra Top line: gedempte boven wielen
- per set 
- set bestaat uit:  
  - 2 gedempte boven wielen 
  - 2 activators 
  - schroeven 
 
- gewicht van de deur: 25-40 kg

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034843 zwart - 20



VAN OPSTAL • 2021/08 5

All BlAcksAll BlAcks

INDUsTRIEEl scHUIFDEURBEslAG
 

loft industrieel schuifdeurbeslag
- volledige set, inclusief beslag, bovenrail  
  en infreesprofiel 
- demper afzonderlijk te bestellen  
- De demper is geschikt voor de opening  
  of de sluiting van de schuifdeur.  
  Indien nodig 2 dempers bestellen. 
 
- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm  
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
  Dit infreesprofiel garandeert een zachte en  
  splintervrije loop van de deur. 
- maximum deurbreedte: 100 cm 
- deurdikte: 16-45 mm 
- gelagerde hangers met hoogte regeling:  
  van -3 mm tot +3 mm 
- draagkracht: 100 kg

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
013964 zwart volledige set schuifdeurbeslag Loft set
013965 - soft-close demper 1

 



VAN OPSTAL • 2021/086

All BlAcks All BlAcks

loft Art industrieel schuifdeurbeslag
- volledige set, inclusief beslag, bovenrail  
  en infreesprofiel  
- de bovengeleiders worden boven op  
  de deur geschroefd 
- demper afzonderlijk te bestellen  
- De demper is geschikt voor de opening  
  of de sluiting van de schuifdeur.  
  Indien nodig 2 dempers bestellen. 
 
- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm  
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
  Dit infreesprofiel garandeert een zachte en  
  splintervrije loop van de deur. 
- maximum deurbreedte: 100 cm 
- deurdikte: 25-45 mm 
- gelagerde hangers met hoogte regeling:  
  van -3 mm tot +3 mm 
- draagkracht: 100 kg

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
014020 zwart volledige set schuifdeurbeslag Loft Art 1
013965 - soft-close demper 1

 

Wandgeleider voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft Art
- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde  
  bodemgeleider niet op de vloer mag  
  worden gemonteerd 
- verstelling: 16-45 mm 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013983 zwart - 1
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connector voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft Art
- om 2 bovenrails te verbinden wanneer  
  er een linkse en een rechtse deur naast  
  elkaar worden geplaatst 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013982 zwart - 1

 

Grepen voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft Art
- per paar  
- staal, zwart gelakt

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013966 zwart - 1
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: GREPEN EN kNOPPEN

GREPEN EN kNOPPEN
 

Zamak greep type Pronto
- bevestiging: 2 x M4 
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr. Afwerking

059524 zwart mat 128 mm 134 mm 30 mm 27 mm 10 mm 25
059526 zwart mat 160 mm 166 mm 30 mm 27 mm 10 mm 25

 

Zamak greep type stretch
- bevestiging: 2 x M4 
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr. Afwerking

059989 zwart mat 96 mm 104 mm 28 mm 19 mm 8 mm 25
059518 zwart mat 160 mm 168 mm 28 mm 19 mm 8 mm 25
059991 zwart mat 224 mm 232 mm 28 mm 19 mm 8 mm 25
059520 zwart mat 320 mm 328 mm 28 mm 19 mm 8 mm 25

 

Zamak greep type 6831/6832
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr. Afwerking

060292 zwart mat 128 mm 149 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25
060290 zwart mat 192 mm 213 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25
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Zamak greep type Fluid
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr. Afwerking

059496 zwart mat 192/224 mm 236 mm 29 mm - 13 mm 25
059493 zwart mat 288/320 mm 363 mm 34 mm - 13 mm 15

 

Zamak greep type 7661/7662/7663
- greep type 7663: boorafstand 32 mm 
- greep type 7662: boorafstand 96 mm 
- greep type 7661: boorafstand 192 mm

Bestelnr. Afwerking

059555 zwart mat 32 mm 71 mm 24 mm 2 mm 44 mm 25
059553 zwart mat 96 mm 135 mm 24 mm 2 mm 44 mm 25
059551 zwart mat 192 mm 231 mm 24 mm 2 mm 44 mm 20

 

Zamak greep type Toronto
- bevestiging: 2 x M4 
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr. Afwerking

059528 zwart mat 96 mm 120 mm 26 mm 21 mm 30 mm 25
 

Zamak greep type Align
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr. Afwerking

059472 zwart mat 128 mm 157 mm 20 mm 15 mm 9 mm 200
059468 zwart mat 192 mm 208 mm 20 mm 15 mm 9 mm 200
059464 zwart mat 224 mm 252 mm 20 mm 15 mm 9 mm 200
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Greep type 3659
- bevestiging: 2, 3 of 4 x M4  
  zie technische fiche

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
059622 zwart geanodiseerd 180 mm 1
059623 zwart geanodiseerd 410 mm 1
059624 zwart geanodiseerd 560 mm 1
059625 zwart geanodiseerd 760 mm 1
059626 zwart geanodiseerd 1160 mm 1
059318 zwart geanodiseerd 1400 mm 1

 

Greep type 392
- bevestiging: 5 x M4  
- aluminium, geanodiseerd 

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
039200 zwart mat 1096 mm 1
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: GREEPPROFIElEN

GREEPPROFIElEN GOlA l
 

Gola l greepprofiel
- eindkappen afzonderlijk te bestellen  
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen 
- per stuk (1 stuk = 4000 mm)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
034801 zwart mat gelakt (RAL9005) 4000 mm 10

 

Bevestiging Golafix
- voor Gola L en C greepprofielen 
- per set (1 x zwart bevestigingsplaatje + 
  1 x groene clips)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034816 zwart/groen - 100
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All BlAcks All BlAcks

Gola l eindkappen
- per set (2 stuks)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034818 zwart - 10

 

Gola l binnenhoek
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034822 zwart - 10

 

Gola l buitenhoek
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034826 zwart - 10
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All BlAcksAll BlAcks

GREEPPROFIElEN GOlA c
 

Gola c greepprofiel
- eindkappen afzonderlijk te bestellen 
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen 
- per stuk (1 stuk = 4000 mm)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
034805 zwart mat gelakt (RAL9005) 4000 mm 10

 

Bevestiging Golafix
- voor Gola L en C greepprofielen 
- per set (1 x zwart bevestigingsplaatje + 
  1 x groene clips)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034816 zwart/groen - 100
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Gola c eindkappen
- per set (2 stuks)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034830 zwart - 10

 

Gola c binnenhoek
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034834 zwart - 10

 

Gola c buitenhoek
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034838 zwart - 10
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All BlAcksAll BlAcks

VERTIcAlE PROFIElEN GOlA
 

Verticaal profiel Gola: centraal
- per stuk (1 stuk = 2600 mm)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
034809 zwart mat gelakt (RAL9005) 2600 mm 10

 

Verticaal profiel Gola: buitenzijde
- per stuk (1 stuk = 2600 mm)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
034813 zwart mat gelakt (RAL9005) 2600 mm 10
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: PROFIElEN VOOR WANDREkkEN

WANDREkkEN YOUk

 

ladders voor wandrekken Youk
- gelast stalen frame (zonder hoekverbinders)  
  voor een strak design  
- dankzij het doordachte raster (zie afbeelding 2)  
  kunnen verschillende hoogtes met elkaar  
  worden gecombineerd 
- voorzien van schroefgaten voor de bevestiging 
  aan de wand en de montage van legplanken  
  (legplanken zelf te voorzien)  
- krasvaste, mat zwarte teflonlak

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
069360 zwart mat 200 mm 668 mm 1
069361 zwart mat 200 mm 905 mm 1
069362 zwart mat 320 mm 550 mm 1
069363 zwart mat 320 mm 905 mm 1
069364 zwart mat 320 mm 1500 mm 1
069365 zwart mat 320 mm 2210 mm 1

 

steunvoet voor ladders met diepte 320 mm
- de ladders met diepte 320 mm kunnen  
  vooraan voorzien worden met een voetje  
  voor extra ondersteuning  
- de ladders dienen evenwel nog steeds  
  aan de wand te worden bevestigd

Bestelnr. Afwerking Hoogte Verpakking
069366 zwart mat 100 mm 1
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kleerkastbuis Youk
- per set 
- set bestaat uit:  
  - kleerkastbuis 
  - 2 eindbevestigingen (voorgemonteerd)

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Voor binnenbreedte 
tussen 2 ladders Hoogte Verpakking

069384 zwart mat 320 mm 600 mm 75 mm 10
069385 zwart mat 320 mm 900 mm 75 mm 10
069386 zwart mat 320 mm 1200 mm 75 mm 10

 

Verlengstuk kleerkastbuis Youk
- per set 
- set bestaat uit:  
  - kleerkastbuis 
  - 1 middenbevestiging (voorgemoteerd)

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Voor binnenbreedte 
tussen 2 ladders Hoogte Verpakking

069387 zwart mat 320 mm 600 mm 75 mm 10
069388 zwart mat 320 mm 900 mm 75 mm 10
069389 zwart mat 320 mm 1200 mm 75 mm 10

 

Hakenlijst Youk
- 4 haken 
- zijmontage 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069390 zwart mat 320 mm 10
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schap Youk
- zijmontage 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069391 zwart mat 320 mm 10

 

corpushouder buitenkant Youk
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 2 houders 
  - bevestigingen

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069392 zwart mat 320 mm 10

 

corpushouder midden Youk
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 1 houder 
  - bevestigingen

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069393 zwart mat 320 mm 10
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Werkblad houder Youk
- verstelbaar 
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 2 houders 
  - 2 werkblad dragers 
  - 2 klemhoeken

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069394 zwart mat 320 mm 10

 

Paraplu houder Youk
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 1 bovenhouder 
  - 1 benedenhouder 
- zijmontage

Bestelnr. Afwerking Voor ladderdiepte Verpakking
069395 zwart mat 320 mm 10

 

schoenrek Youk
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Voor binnenbreedte tussen 2 ladders Voor ... paar schoenen Verpakking
069396 zwart mat 600 mm 3 10
069397 zwart mat 900 mm 4 10
069398 zwart mat 1200 mm 5 10
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WANDREkkEN WEscO sMART

 

Wandrek smart 60 x 30
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046710 zwart geanodiseerd 600 mm 250 mm 300 mm 1

 

Wandrek smart 90 x 30
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046711 zwart geanodiseerd 900 mm 250 mm 300 mm 1

 

Wandrek smart 120 x 30
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046712 zwart geanodiseerd 1200 mm 250 mm 300 mm 1
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Wandrek smart 60 x 45
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046713 zwart geanodiseerd 600 mm 250 mm 450 mm 1

 

Wandrek smart 90 x 45
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046714 zwart geanodiseerd 900 mm 250 mm 450 mm 1

 

Wandrek smart 120 x 45
- aluminium wandrek  
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd  
- gemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046715 zwart geanodiseerd 1200 mm 250 mm 450 mm 1
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legplank smart 60
- passend voor wandrek Smart 60  
- de legplank kan vlak of inliggend  
  geplaatst worden  
- draagkracht: 7,5 kg per legplank

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046716 zwarte poedercoating 558 mm 208 mm 16 mm 1

 

legplank smart 90
- passend voor wandrek Smart 90  
- de legplank kan vlak of inliggend  
  geplaatst worden  
- draagkracht: 8,75 kg per legplank

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046717 zwarte poedercoating 858 mm 208 mm 16 mm 1

 

legplank smart 120
- passend voor wandrek Smart 120  
- de legplank kan vlak of inliggend  
  geplaatst worden  
- draagkracht: 10 kg per legplank

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046718 zwarte poedercoating 1158 mm 208 mm 16 mm 1

 

Inhangtablet smart 60
- uitsluitend voor een wandrek van 600 mm  
- past onder de legplank Smart 60

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046722 zwarte poedercoating 605 mm 192 mm 200 mm 1
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Glazenrek smart 60
- kan direct in het rek geplaatst worden  
  of onder elke legplank

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046719 zwarte poedercoating 558 mm 208 mm 25 mm 1

 

Bordenrek smart 60
- kan direct in het rek geplaatst worden  
  of bovenop elke legplank

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046720 zwarte poedercoating 558 mm 207 mm 68 mm 1

 

Hakenlijst smart
- hakenlijst met 8 haken  
- past op ieder profiel

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
046721 zwarte poedercoating 208 mm 36 mm 36 mm 1
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WANDREkkEN FlOAT

 

Profiel Float type 861A
- aluminium profiel  
- op maat te zagen  
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
059602 zwart mat 3000 mm 1

 

Profiel Float type 862A met rand voor tablet
- aluminium profiel  
- op maat te zagen  
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)  
- max. draagkracht per tablet: 15 kg

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
059603 zwart mat 3000 mm 1

 

3-wegs hoekverbinder Float type 861AZ1/2
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type Referentie Verpakking
059604 zwart mat A 861AZ1 1
059605 zwart mat B 861AZ2 1
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4-wegs hoekverbinder Float type 861AZ3/4
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type Referentie Verpakking
059606 zwart mat C 861AZ3 1
059607 zwart mat D 861AZ4 1

 

5-wegs hoekverbinder Float type 861AZ5
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type Referentie Verpakking
059608 zwart mat E 861AZ5 1

 

schroef voor hoekverbinder Float 
- om de hoekverbinder aan het aluminium  
  profiel te monteren  
- inbus 2,5 mm 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Maat Verpakking
059610 zwart mat M5 x 10 mm 2000

 

Winkelhaak Float type 862AF1
- om een Float rek aan de wand te bevestigen 
- per paar

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059609 zwart mat - 1

 

schroef voor winkelhaak Float 
- zelftappende schroef 4,2 x 13 mm  
- om de winkelhaak aan het aluminium  
  profiel te monteren 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Maat Verpakking
059612 vernikkeld 4,2 x 13 mm 500

 

set voor glas Float type 862Ak1
- voor glasdikte 4 mm  
- per set van 4 stuks

Bestelnr. Afwerking Voor glasdikte Verpakking
059600 zwart 4 mm set
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Vulstukken voor tablet Float type 862Ak2
- voor tabletdikte 8, 10, 12, 14 en 16 mm  
- volledige set van 4 stuks voor de 5 diktes

Bestelnr. Afwerking Voor tabletdikte Verpakking
059601 zwart 8, 10, 12, 14 en 16 mm set

 

Boormal Float 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059611 kunststof - 1

 

set Float
- complete set, ongemonteerd geleverd  
- zonder legplank  
- inclusief vulstukken voor tablet 
- indien nodig set voor glas  
  afzonderlijk bestellen  
- max. draagkracht per tablet: 15 kg

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
059597 zwart mat 450 mm 330 mm 360 mm set
059598 zwart mat 600 mm 330 mm 360 mm set
059599 zwart mat 900 mm 330 mm 360 mm set
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All Blacks

All BlAcks: scHAPDRAGERs

VERsTElBARE scHAPDRAGERs
 

Verstelbare schapdrager type kaiman
- de drager kan na montage nog in de hoogte 
  versteld worden zodat het legbord steeds 
  horizontaal ligt 
 
- draagkracht 25 kg per paar  
 
- per paar

Bestelnr. Afwerking Draagkracht per paar Dikte legbord Voor tabletdiepte 
(maximum) Verpakking

056301 zwart 25 kg 7 tot 41 mm 320 mm 10
 

Verstelbare schapdrager type kalabrone mini
- de dragers kunnen na montage nog versteld 
  worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt 
- tabletdikte: 5 tot 10 mm 
 
- draagkracht 6 kg per stuk  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Draagkracht per drager Dikte legbord Voor tabletdiepte 
(maximum) Verpakking

056303 zwart 6 kg 5 tot 10 mm 150 mm 100
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Verstelbare schapdragers type kalabrone
- de dragers kunnen na montage nog versteld 
  worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt 
- tabletdikte: 8 tot 30 mm 
 
- draagkracht 25 kg per stuk  
 
- per paar

Bestelnr. Afwerking Draagkracht per drager Dikte legbord Voor tabletdiepte 
(maximum) Verpakking

056302 zwart 25 kg 8 tot 30 mm 320 mm 24

scHAPDRAGERs
 

schapdrager type 945
- metaal  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Diameter stift Verpakking
011992 zwart vernikkeld 5 mm 5000
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: scHROEVEN

scHROEVEN
 

spaanplaatschroeven met platte kop: zwart
- Pozidrive

Bestelnr. Afwerking Diameter lengte kop Verpakking
056198 zwart 3 25 mm PZ 1 200
056199 zwart 3 30 mm PZ 1 200
056200 zwart 3,5 16 mm PZ 2 200
056201 zwart 4 16 mm PZ 2 200
056202 zwart 4 20 mm PZ 2 200
056203 zwart 4 25 mm PZ 2 200
056204 zwart 4 30 mm PZ 2 200
056205 zwart 4 40 mm PZ 2 200
056206 zwart 4 50 mm PZ 2 200
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: JAsHAkEN

JAsHAkEN
 

Jashaak type vette haak

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
022434 zwart 80 mm 100 mm 1

 

Jashaak type ctrl-Bolt Xl

Bestelnr. Afwerking Diepte Diameter Verpakking
022436 zwart 90 mm 36 mm 1

 

Jashaak type ctrl-Bolt s

Bestelnr. Afwerking Diepte Diameter Verpakking
022507 zwart 30 mm 17 mm 1

 

Dubbele jashaak type 33

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
020316 zwart 55 mm 43 mm 20
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All BlAcksAll BlAcks

Jashaak type 138
- met haak voor hoed

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
020321 zwart mat 75 mm 105 mm 20

 

Jashaak type 139

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
020318 zwart mat 41 mm 47 mm 20

 

Jashaak type 129

Bestelnr. Afwerking Diepte Hoogte Verpakking
020319 zwart mat 40 mm 55 mm 20

 

Magneethaak type 0150
- bevestiging aan een metalen wand  
  met behulp van de ingebouwde magneet

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
022529 zwart - 1
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: TAFElPOTEN

TAFElPOTEN
 

Tafelpoten type square
- tafelpoten in gelakt metaal  
- inclusief bevestigingsschroeven en  
  vloerbeschermers  
 
- per set (2 poten)

Bestelnr. Afwerking Hoogte Breedte Breedte profiel Dikte profiel Verpakking
020400 zwart 720 mm 600 mm 80 mm 20 mm 1 set
020401 zwart 720 mm 800 mm 80 mm 20 mm 1 set

 

Tafelpoten type cross
- tafelpoten in gelakt metaal  
- inclusief bevestigingsschroeven en  
  vloerbeschermers  
 
- per set (2 poten)

Bestelnr. Afwerking Hoogte Breedte Breedte profiel Dikte profiel Verpakking
020403 zwart 695 mm 697 mm 60 mm 60 mm 1 set
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Tafelpoot type 644 per set
- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen) 
- vierkante tafelpoot 
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad 
- niet vochtbestendig

Bestelnr. Afwerking Dikte Hoogte Verstelbaar Verpakking
030158 zwart mat 60 mm 700 mm 10 mm set

 

Tafelpoot type 645 per set
- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen) 
- vierkante tafelpoot 
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad 
- niet vochtbestendig

Bestelnr. Afwerking Dikte Hoogte Verstelbaar Verpakking
030160 zwart mat 80 mm 700 mm 10 mm set

 

Tafelpoot type TG75
- aluminium tafelpoot  
- per stuk 
- bladbevestiging: opliggend, geschroefd  
- leveringswijze: gemonteerd  
- hoogteverstelling: geen  
- geschikt plaatmateriaal: hout, HPL 
- niet geschikt voor: keramiek, glas, volkern  
 
- andere maten op aanvraag

Bestelnr. Afwerking Profiel Breedte Hoogte Verpakking
042048 zwart mat 100 x 40 mm 800 mm 710 mm 1

 

Tafelpoot type TG420
- aluminium tafelpoot  
- per stuk 
- bladbevestiging: opliggend, geschroefd  
- leveringswijze: gemonteerd  
- hoogteverstelling: geen  
- geschikt plaatmateriaal: hout, HPL 
- niet geschikt voor: keramiek, glas, volkern  
 
- andere maten op aanvraag

Bestelnr. Afwerking Profiel Breedte Hoogte Verpakking
042069 zwart mat 100 x 30 mm 800 mm 720 mm 1
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: INklAPlADDERs

INklAPlADDERs sTEPOlO
 

Inklapladder met drager type stepolo 1
- eenvoudige installatie onder het werkblad 
  (zie tekening) 
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm) 
- maximum belasting: 150 kg 
- hoogte van de trede: 240 mm

Bestelnr. Afwerking Breedte Dikte Hoogte Verpakking
039867 zwart geanodiseerd 418 mm 37 mm 460/490 mm 1

 

Inklapladder type stepolo 2
- met ophanghaak voor wandmontage 
- inklapladder met 2 treden 
- maximum belasting: 150 kg 
- hoogte van de 1ste trede: 249 mm 
- hoogte van de 2de trede: 498 mm

Bestelnr. Afwerking Breedte Dikte Hoogte Verpakking
039868 zwart geanodiseerd 418 mm 37 mm 718/768 mm 1
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: sPOElBAkkEN EN WAsTAFEls

sPOElBAkkEN

 

spoelbak Regi color type Ohio 18x40
- met korfplug 
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055709 jet black 400 mm 145 mm 1
047860 midnight sky 400 mm 145 mm 1

 

spoelbak Regi color type Ohio 40x40
- met korfplug 
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055710 jet black 450 mm 180 mm 1
047775 midnight sky 450 mm 180 mm 1

 

spoelbak Regi color type Ohio 50x40
- met korfplug 
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055708 jet black 600 mm 200 mm 1
047852 midnight sky 600 mm 200 mm 1
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All BlAcks All BlAcks

spoelbak Regi color type Ohio 80x42
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055711 jet black 900 mm 220 mm 1

 

spoelbak type New York 40 x 40
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055731 jet black 450 mm 180 mm 1

 

spoelbak type New York 50 x 40
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Diepte Verpakking
055732 jet black 600 mm 200 mm 1
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: kEUkENMENGkRANEN

kEUkENMENGkRANEN
 

keukenmengkraan type Yampa
- 5 jaar garantie 
- keramische cartouches 
- max. 5 bar, max. 70° 
- uitneembare perlator

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047962 zwart - 1

 

keukenmengkraan type Pearl
- 5 jaar garantie 
- keramische cartouches 
- max. 5 bar, max. 70° 
- uitneembare perlator

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047967 zwart - 1

 

keukenmengkraan type cedar
- 5 jaar garantie 
- keramische cartouches 
- max. 5 bar, max. 70° 
- uitneembare perlator  
- met uittrekbare vaatdouche

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047928 zwart - 1
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All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: lED VERlIcHTING

lED VERlIcHTING: INBOUWsPOTs
 

led inbouwspot type smally Xs Plus
- inbouwdiameter: 57 mm  
- inbouwdiepte: 12 mm 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
 
- <a href= “https://www.vanopstal.be/nl/product/
Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/
Led+voedingen+12Vdc”>voeding</a> afzonderlijk 
te bestellen 
- Smally XS “Plus”: de spot kan losgekoppeld  
  worden d.m.v. een fiche

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047914 zwart mat super warm wit, 
2700°K 350 lux/360 lm 12Vdc 3W 1

 

led inbouwspot type Quadrum Plus
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
- <a href= “https://www.vanopstal.be/nl/product/
Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/
Led+voedingen+12Vdc”>voeding</a> afzonderlijk 
te bestellen 
 
- inbouwdiameter: 57 mm  
- inbouwdiepte: 12 mm  
 
- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047915 zwart mat super warm wit, 
2700°K 240 lux/360 lm 12Vdc 3W 1
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led inbouwspot type Orbit Plus
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
- <a href= “https://www.vanopstal.be/nl/product/
Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/
Led+voedingen+12Vdc”>voeding</a> afzonderlijk 
te bestellen 
 
- inbouwdiameter: 68 mm  
- inbouwdiepte: 18,5 mm  
 
- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047916 zwart mat super warm wit, 
2700°K 350 lux/360 lm 12Vdc 3W 1
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lED VERlIcHTING: OPBOUWsPOTs
 

led spot type Unika
- opbouwspot onder een hoek van 15° 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048261 zwart mat natuurlijk wit, 3900°K 370 lux/90 lm per W 24Vdc 4,5W 20
048263 zwart mat super warm wit, 2700°K 335 lux/82 lm per W 24Vdc 4,5W 20

 

led spot type Unika met dimmer
- opbouwspot onder een hoek van 15° 
- met geïntegreerde schakelaar/dimmer 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048265 zwart mat natuurlijk wit, 3900°K 370 lux/90 lm per W 24Vdc 4,5W 20
048267 zwart mat super warm wit, 2700°K 335 lux/82 lm per W 24Vdc 4,5W 20

 

led spot type Unika met UsB lader
- opbouwspot onder een hoek van 15° 
- met geïntegreerde USB lader (2 x 2A/5Vdc) 
  De laadfunctie vergt 20W van de voeding. 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048277 zwart mat natuurlijk wit, 3900°K 370 lux/90 lm per W 24Vdc 4,5W + 20W 20
048279 zwart mat super warm wit, 2700°K 335 lux/82 lm per W 24Vdc 4,5W + 20W 20
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led spot type Unika met F/B stopcontact
- opbouwspot onder een hoek van 15° 
- met geïntegreerd stopcontact met pinaarding  
  (Frankrijk/België) 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048273 zwart mat stopcontact met 
pinaarding (F/B) natuurlijk wit, 3900°K 370 lux/90 lm per W 24Vdc 4,5W 20

048275 zwart mat stopcontact met 
pinaarding (F/B)

super warm wit, 
2700°K 335 lux/82 lm per W 24Vdc 4,5W 20

 

led spot type Unika met schuko stopcontact
- opbouwspot onder een hoek van 15° 
- met geïntegreerd stopcontact met randaarding  
  (Schuko) 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048269 zwart mat
stopcontact met 

randaarding 
(Schuko)

natuurlijk wit, 3900°K 370 lux/90 lm per W 24Vdc 4,5W 20

048271 zwart mat
stopcontact met 

randaarding 
(Schuko)

super warm wit, 
2700°K 335 lux/82 lm per W 24Vdc 4,5W 20
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led opbouwspot type Polar sE
- zeer dunne opbouwspot (4 mm)  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047957 zwart mat super warm wit, 2700°K 450 lux/300 lm 24Vdc 5W 1
 

led opbouwspot type Polar sE sDM
- zeer dunne opbouwspot (4 mm) met  
  schakelaar/dimmer  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- op de meegeleverde connector kunnen  
  tot 6 Polar spots aangesloten worden  
  als slave (max. 72W) 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047955 zwart mat super warm wit, 2700°K 450 lux/300 lm 24Vdc 5W 1
 

led opbouwspot type Polar Xs sE
- zeer dunne opbouwspot (4 mm)  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047959 zwart mat super warm wit, 2700°K 450 lux/300 lm 24Vdc 5W 1
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led opbouwspot type k-Pad sDM
- opbouwspot (slechts 8 mm)  
- met schakelaar/dimmer  
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
- als zelfstandige spot of als master spot 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
- met distributor voor het aansluiten van één  
  of meerdere vervolgspots 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving lichtkleur lux (op 50 
cm)/lumen Voltage Watt Verpakking

047934 zwart mat master warm wit, 
3100°K 550 lux/275 lm 24Vdc 5W 1

 

led opbouwspot type k-Pad
- opbouwspot (slechts 8 mm)  
- zonder schakelaar 
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
- als zelfstandige spot of als vervolgspot  
  op de master 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving lichtkleur lux (op 50 
cm)/lumen Voltage Watt Verpakking

047933 zwart mat vervolgspot warm wit, 
3100°K 550 lux/275 lm 24Vdc 5W 1
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led opbouwspot type k-Pad IR
- opbouwspot (8 mm)  
- met infrarood nabijheidssensor  
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

047935 zwart mat warm wit, 3100°K 550 lux/275 lm 24Vdc 5W 1
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led opbouwspot type lineo TDM
- opbouwspot met schakelaar/dimmer  
- als zelfstandige spot of als master spot  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker 
- met distributor voor het aansluiten van één  
  of meerdere vervolgspots 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048210 zwart natuurlijk wit, 
4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1

048211 zwart warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
 

led opbouwspot type lineo 
- opbouwspot zonder schakelaar  
- als zelfstandige spot of als vervolgspot  
  op de master 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048206 zwart natuurlijk wit, 
4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1

048207 zwart warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
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lED kEUkENVERlIcHTING
 

led keukenverlichting type Pendy
- 240 leds per meter 
- met geïntegreerde X-driver  
  (zonder bedieningsmodule) 
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V  
- de lengte van de hangkabels (H) kan  
  van min. 1 cm tot max. 100 cm bij  
  de installatie worden ingesteld 
- compatibel met bedieningsmodules  
  type 2, 3 en 4 en afstandsbedieningen  
  voor X-driver (optioneel te bestellen)

Bestelnr. Afwerking lengte lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

048225 zwart 900 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1176 lm 220-240V 16,8W 1

048227 zwart 1200 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1582 lm 220-240V 22,6W 1

lED BADkAMERVERlIcHTING
 

led opbouwarmatuur type Aalto
- spatwaterbestendig (IP44) 
- met geïntegreerde voeding 
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V

Bestelnr. Afwerking lengte lichtkleur lux (op 50 cm)/
lumen Voltage Watt Verpakking

042104 zwart mat 500 mm warm wit, 
3000°K 1000 lux/640 lm 220-240V 8W 1
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lED DREssINGVERlIcHTING
 

led verlichte kleerkastbuis type Goccia HE
- Led kleerkastbuis met bevestigingen 
 
- met ingebouwde bewegingssensor 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
- meerdere lampen op één voeding mogelijk  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lengte (l) lichtkleur lux (op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

047942 zwart mat 740 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 5,8W 1

047943 zwart mat 900 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 7,2W 1

047944 zwart mat 1060 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 9,1W 1
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lED TOEBEHOREN
 

schakelaar met dimfunctie type call Me V17
- functies:  
  - aan en uit  
  - door de knop langer ingedrukt te houden  
    wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte  
    wordt in het geheugen opgeslagen wanneer  
    het licht wordt uit gedaan)  
 
- nieuwe functies:  
  - meerdere zenders op 1 ontvanger (A)  
  - 1 zender voor meerdere ontvangers (B)  
 
- inclusief houder voor wandbevestiging

Bestelnr. Afwerking Input Output load Verpakking
047917 zwart 12Vdc 12Vdc 36W 1
047918 zwart 24Vdc 24Vdc 72W 1

 

set houders voor call Me V17
- set houders voor inbouw van de  
  Call Me V17 schakelaar  
- set bevat 1 ronde en 1 vierkante houder

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047919 zwart - 1 set

 

schakelaar met dimfunctie type Touch Me
- schakelaar voor wandbevestiging 
- functies:  
  - aan en uit  
  - door de knop langer ingedrukt te houden  
    wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte  
    wordt in het geheugen opgeslagen wanneer  
    het licht wordt uit gedaan)

Bestelnr. Afwerking Input Output load Verpakking
047920 zwart 12Vdc 12Vdc 30W 1
047921 zwart 24Vdc 24Vdc 60W 1
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lED X-DRIVERs

 

Bewegingssensor type PIR WI-XD
- draadloze bewegingssensor 
- de X-driver moet voorzien zijn van  
  een bedieningsmodule type 2 
- aan/uit functie  
- instelbare verlichtingstijd: 16 sec./3 min./16 min. 
- voor inbouw  
- inclusief 1 ronde en 1 vierkante houder  
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048212 zwart - 20

 

Infrarood sensor type IR WI-TD
- draadloze infrarood sensor  
- de X-driver moet voorzien zijn van  
  een bedieningsmodule type 2 
- voor opbouw 
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V) 
 
De sensor kan op twee manieren 
worden geconfigureerd: 
1. Als nabijheidssensor voor montage in een kast. 
    Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur 
    wordt geopend/gesloten. 
2. Als aan/uit schakelaar met dimmer. 
    Door met de hand voor de sensor te bewegen, 
    gaat het licht aan/uit. 
    Door de hand voor de sensor te houden, 
    wordt het licht gedimd. 
Standaard staat de nabijheidssensor ingesteld. 
Om van functie te wisselen, dient het knopje 
onderaan de sensor gedurende 1 seconde 
te worden ingedrukt. 
De functiekeuze dient te worden gemaakt 
vóór de installatie van de sensor in de kast.

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048214 zwart - 20
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Afstandsbediening type call Me V17  
voor X-driver
- 1 kanaals afstandsbediening  
- de X-driver moet voorzien zijn van  
  een bedieningsmodule type 2 
- functies:  
  - aan en uit  
  - dimmer  
- met houder voor wandbevestiging  
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2032 (3V)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048237 zwart - 1

PROFIElEN VOOR FlEXIBElE lED VERlIcHTING
 

Opbouw/inbouwprofiel type ll-05 voor flexibele  
led verlichting
- profiel voor in- of opbouw 
- eindkappen en afdekprofiel afzonderlijk  
  te bestellen  
- bij opbouw dient u bevestigingsplaatjes 
  te bestellen 
 
- geschikt voor flexibele Led verlichting  
  CR (continuous row) en CH (chained)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving lengte Verpakking
013976 zwart mat opbouw/inbouwprofiel 3000 mm 1
013695 opaal afdekprofiel 3000 mm 1
013977 zwart mat eindkap - 1
013978 zwart mat eindkap met kabeldoorvoer - 1
013694 inox bevestigingsplaatje - 1

 

Opbouwprofiel type Thea
- profiel voor opbouw  
- eindkappen, bevestigingsplaatjes  
  en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen  
 
- geschikt voor flexibele Led verlichting 
  CR, HE CR, TW CR, CH en HE CH

Bestelnr. Afwerking Omschrijving lengte Verpakking
048233 zwart opbouwprofiel A 3000 mm 20
048234 opaal afdekprofiel B 3000 mm 20
048236 zwart eindkappen C - 20
041154 inox bevestigingsplaatje D - 1
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All BlAcksAll BlAcks

All Blacks

All BlAcks: INBOUWsTOPcONTAcTEN

INBOUWsTOPcONTAcTEN
 

Power Port stopcontacten
- zuil met 3 stopcontacten 
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022061 zwart 3 stopcontacten met pinaarding (FR/B) 1
022154 zwart 3 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1

 

Power Port met UsB oplader
Naast 2 contactdozen bevat deze Power Port 
een oplaadunit voor USB apparaten. 
Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig 
worden aangesloten. 
De oplaadunit levert stroom aan bv. GSM, 
Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ... 
 
- met aansluitsnoer van 300 cm 
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm 
- montage gat: diameter 10 cm 
- USB oplader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA 
  of 1 x 1400mA

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022275 zwart 2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB chargers (5V) 1
022375 zwart 2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V) 1
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Inbouwstopcontact type kapsa
- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 
  2 stopcontacten en 2 USB laders (5,2V / 2,15A) 
- met voedingssnoer van 2 meter  
- inbouwdiepte: 45 mm 
 
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Type Verpakking
022365 aluminium/kunststof 3 stopcontacten met pinaarding (FR/B) 189 x 53 mm 1

022363 aluminium/kunststof 3 stopcontacten met randaarding 
(Schuko) 189 x 53 mm 1

022366 aluminium/kunststof 2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) 
+ 2 USB chargers (5,2V/2,15A) 189 x 53 mm 1

022364 aluminium/kunststof 2 stopcontacten met randaarding 
(Schuko) + 2 USB chargers (5,2V/2,15A) 189 x 53 mm 1

 

Deksel voor inbouwstopcontact type kapsa
- verwisselbaar deksel  
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr. Afwerking kleur Verpakking
022368 aluminium zwart 1

 

Twist inbouwstopcontact
- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm),  
  waardoor inbouw boven een lade  
  mogelijk is

Bestelnr. Afwerking Type Inbouw diameter Verpakking
022294 zwart mat 2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) 105 mm 1

022296 zwart mat 2 stopcontacten met randaarding 
(Schuko) 105 mm 1
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Versahit inbouwstopcontact
- stekkerdoos met 2 stopcontacten of  
  1 stopcontact + 2 USB A laders  
  (2 x 5V / 2,1A)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
021001 zwart mat 2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) 1
021003 zwart mat 1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,1A) 1

 

FlipUp inbouwstopcontact 
- met 2 stopcontacten en 2 USB laders (2 x 5V, 2,4A)  
- met ruimte voor 2 keystone modules  
  (afzonderlijk te bestellen) 
- met aansluitsnoer van 40 cm +  
  Wieland GST18 stekker (female)  
 
- inbouw in een blad van 12 tot 60 mm dik  
- push-to-open deksel voorzien van een gleuf  
  waardoor het deksel terug kan worden gesloten  
  na aansluiting van één of meerdere snoeren  
 
- afwerking:  
  - inox deksel/zwarte omranding  
  - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022522 zwart 2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V/2,4A) 1
022523 zwart 2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 USB chargers (5V/2,4A) 1

 

keystone modules inbouwstopcontacten  
FlipUp 
- er kunnen 2 keystone modules naar keuze  
  in de stopcontacten worden geklikt

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022478 zwart HDMI 1
022476 zwart RJ45 cat. 6 1
022477 zwart USB 3.0 1
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Voedingssnoer FlipUp
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1

 

conference inbouwstopcontact
- met 2 stopcontacten en 2 USB laders (2 x 5V, 2,4A)  
- met ruimte voor 2 keystone modules  
  (afzonderlijk te bestellen) 
- met aansluitsnoer van 40 cm +  
  Wieland GST18 stekker (female) 
 
- in 2 richtingen kantelbaar deksel voorzien  
  van een gleuf met borstelprofiel waardoor  
  het deksel terug kan worden gesloten  
  na aansluiting van één of meerdere snoeren  
 
- afwerking:  
  - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022526 zwart 2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V/2,4A) 1
022527 zwart 2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 USB chargers (5V/2,4A) 1

 

keystone modules inbouwstopcontacten  
conference
- er kunnen 2 keystone modules naar keuze  
  in de stopcontacten worden geklikt

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
022478 zwart HDMI 1
022476 zwart RJ45 cat. 6 1
022477 zwart USB 3.0 1

 

Voedingssnoer conference
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1
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INBOUW UsB POORT
 

Inbouw UsB poort type Easy
- geschikt voor opladen, synchroniseren  
  en data transfer  
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm)  
  en een USB 2.0 stekker (male)  
- eventuele lader zelf te voorzien

Bestelnr. Afwerking Diameter boring Verpakking
013359 zwart 22 mm 1
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lUcHTROOsTERs IN AlUMINIUM

 

luchtrooster in aluminium met hoogte 80 mm
- kleine, ovale gaten: 20 x 3 mm

Bestelnr. Afwerking Hoogte lengte Diepte luchtdoorlaat Verpakking
047296 zwart geanodiseerd 80 mm 250 mm 18 mm 47,03 cm² 1
047297 zwart geanodiseerd 80 mm 500 mm 18 mm 99,29 cm² 1

 

luchtroosters in aluminium met hoogte 102 mm
- grote, ovalen gaten: 30 x 6 mm

Bestelnr. Afwerking Hoogte lengte Diepte luchtdoorlaat Verpakking
047308 zwart geanodiseerd 102 mm 250 mm 18 mm 96,47 cm² 1
047309 zwart geanodiseerd 102 mm 500 mm 18 mm 192,94 cm² 1

RVs lUcHTROOsTERs
 

luchtrooster type sMs
- buitenrooster 
- overdrukrooster 
- geleverd met lamellen in roestvrij staal 
  die automatisch openen en sluiten d.m.v. 
  de luchtdruk 
- geleverd met schroeven, spanveren en 
  afdichtrubber 
- toepassing: afzuigkappen

Bestelnr. Afwerking A B c luchtdoorlaat Verpakking
039678 zwartgrijs (RAL7021) 137 x 137 mm 97 mm 52 mm 70 cm² 1
039679 zwartgrijs (RAL7021) 167 x 167 mm 120 mm 52 mm 112 cm² 1
039680 zwartgrijs (RAL7021) 167 x 167 mm 145 mm 62 mm 164 cm² 1
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kABElDOORVOER
 

kabeldoorvoer type Exit Q
- het deksel kan worden vergrendeld  
  in 2 posities (45° en 180°)

Bestelnr. Afwerking Buitenmaat Inbouwdiameter Inbouwdiepte Verpakking
013371 zwart mat 89,5 mm 80 mm 21 mm 1
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GARDEROBElIFTEN
 

Garderobelift servetto

Bestelnr. Behuizing Buis stang greep Draagkracht Regelbare 
breedte Verpakking

013996 zwart zwart zwart 10 kg 440-610 mm 1
013995 zwart zwart zwart 10 kg 600-1000 mm 1
013994 zwart zwart zwart 10 kg 770-1200 mm 1

 

Opvulstukken voor garderobelift servetto
- per paar

Bestelnr. Afwerking Dikte (per stuk) Verpakking
013508 zwart 20 mm 1 pr
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Garderobelift servetto type 3T
- garderobelift met demping in beide richtingen  
  (op en neer)  
- de bevestigingsplaat is zo ontworpen  
  dat de bevestigingsschroeven onzichtbaar zijn

Bestelnr. Behuizing Buis stang greep Draagkracht Regelbare 
breedte Verpakking

013423 zwart zwart zwart 10 kg 560-950 mm 1
013422 zwart zwart zwart 10 kg 750-1100 mm 1

 

Opvulstukken voor garderobelift type 3T
- per paar

Bestelnr. Afwerking Dikte (per stuk) Verpakking
013879 zwart 15 mm 1 pr



VAN OPSTAL • 2021/0860

All BlAcks All BlAcks

All Blacks

All BlAcks: WAND INRIcHTINGssYsTEEM

WAND INRIcHTINGssYsTEEM slIM

 

slim aluminium profiel type 3520
- geanodiseerd  
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte lengte Verpakking
059300 zwart 16 mm 53 mm 3000 mm 1

 

slim hoekstuk en muurbevestiging type 3524
- per set

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059304 zwart - 1

 

slim tussenliggende muurbevestiging type 3532
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059308 zwart - 1
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slim verstelbare voet type 3523
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Verstelbaar in de hoogte Verpakking
059303 zwart 15 mm 1

 

slim plafond- of muurbevestiging type 3528
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059306 zwart - 1

 

slim schuine plafondbevestiging type 3530
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Verstelbare hoek Verpakking
059307 zwart 0-45° 1

 

slim tabletsteun type 3521
- per paar

Bestelnr. Afwerking lengte Breedte Hoogte Verpakking
059301 zwart 160 mm 22 mm 22 mm 1 pr
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slim bureaubladsteun type 3449
- per paar  
- Wordt bovenop de tabletsteun  
  type 3521 gemonteerd.  
  Daarna wordt deze steun aan de wand  
  geschroefd.  
- per paar

Bestelnr. Afwerking lengte Breedte Hoogte Verpakking
059310 zwart 445 mm 33 mm 33 mm 1 pr

 

slim bevestigingskap type 3522
- voor de bevestiging van een glazen  
  tablet of een lade op de tabletsteun  
- per paar

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059302 zwart - 1 pr

 

slim verstelbare tabletsteun type 3428
- voor een houten tablet, als schoenrek  
  of magazine-display  
- per paar

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
059309 zwart - 1 pr

 

slim buishouder type 3529
- voor ovale kleerkastbuis (15 x 30 mm)  
- per paar

Bestelnr. Afwerking Voor buis van (B x H) Verpakking
059305 zwart 15 x 30 mm 1 pr
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Diffuser profiel voor led verlichting
- profiel uitsluitend geschikt voor Flexyled SHE6 
- past in het Slim aluminium profiel type 3520 
  (vanaf productiedatum 01/01/2020)  
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr. Afwerking lengte Verpakking
048247 wit 3000 mm 1

 

Flexibele led verlichting type Flexyled sHE6
- 180 Leds per meter, slechts 6 mm breed 
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak 
- zonder 3M dubbelzijdige kleefband, om in smalle  
  profielen te kunnen worden geschoven 
- inkortbaar per 25 mm: snijpunten met 
  markering aangeduid 
- met voorgesoldeerd aansluitsnoer van 200 cm  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking lengte lichtkleur lux 
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

042040 transparant 1 meter natuurlijk wit, 
4200°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1

042043 transparant 1 meter warm wit, 
3100°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1

042041 transparant 2 meter natuurlijk wit, 
4200°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1

042044 transparant 2 meter warm wit, 
3100°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1

042042 transparant 3 meter natuurlijk wit, 
4200°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1

042045 transparant 3 meter warm wit, 
3100°K 1300 lux 24Vdc 14,4W/meter 1
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klEERkAsTBUIs EN TOEBEHOREN
 

kleerkastbuis type 1010
- wanddikte: 2 mm  
- gepolijst, geanodiseerd 
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr. Afwerking lengte Breedte Hoogte Verpakking
020377 zwart gepolijst, geanodiseerd 3000 mm 14 mm 30 mm 1

 

Buishouder type 1170

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020378 zwart poederlak (RAL 9005) 22 mm 19 mm 51 mm 25

 

Buishouder type 1175

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020379 zwart poederlak (RAL 9005) 22 mm 20 mm 71 mm 25

 

Buishouders type 1190 en 1192

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Type Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020984 zwart poederlak (RAL 9005) eindsteun 1190 58 mm 22 mm 95 mm 10
020985 zwart poederlak (RAL 9005) middensteun 1192 58 mm 22 mm 95 mm 10

 

Buishouders type 1194 en 1196

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Type Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020986 zwart poederlak (RAL 9005) eindsteun 1194 22 mm 22 mm 75 mm 10
020987 zwart poederlak (RAL 9005) middensteun 1196 22 mm 22 mm 75 mm 10
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Jashaak type 1201 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020317 zwart mat 11 mm 33 mm 73 mm 20

 

Jashaak type 1205 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr. Afwerking Breedte Diepte Hoogte Verpakking
020315 zwart mat 8 mm 22 mm 70 mm 25

 

schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196
- om de buishouder onder een legplank  
  vast te schroeven

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
056287 zwart M6 x 25 mm 500








