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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

Geleiders en schuifdeurbeslagGrass Vionaro laden

GrASS ViONArO LAde - XPerT LiNe

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 89 mm - XPerT LiNe

 

Vionaro lade met hoogte 89 mm en  
geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm  
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032526 grafiet 270 mm 89 mm 40 kg set
032527 grafiet 300 mm 89 mm 40 kg set
032528 grafiet 350 mm 89 mm 40 kg set
032529 grafiet 400 mm 89 mm 40 kg set
032530 grafiet 450 mm 89 mm 40 kg set
032531 grafiet 500 mm 89 mm 40 kg set
032532 grafiet 550 mm 89 mm 40 kg set
032646 grafiet 600 mm 89 mm 40 kg set
033500 wit 270 mm 89 mm 40 kg set
033501 wit 300 mm 89 mm 40 kg set
033502 wit 350 mm 89 mm 40 kg set
033503 wit 400 mm 89 mm 40 kg set
033504 wit 450 mm 89 mm 40 kg set
033506 wit 500 mm 89 mm 40 kg set
033508 wit 550 mm 89 mm 40 kg set
033536 wit 600 mm 89 mm 40 kg set
032517 zilver 270 mm 89 mm 40 kg set
032518 zilver 300 mm 89 mm 40 kg set
032519 zilver 350 mm 89 mm 40 kg set
032520 zilver 400 mm 89 mm 40 kg set
032521 zilver 450 mm 89 mm 40 kg set
032522 zilver 500 mm 89 mm 40 kg set
032523 zilver 550 mm 89 mm 40 kg set
032643 zilver 600 mm 89 mm 40 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

Vionaro lade met hoogte 89 mm en  
geleiders met 70 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm 
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032610 grafiet 450 mm 89 mm 70 kg set
032611 grafiet 500 mm 89 mm 70 kg set
032612 grafiet 550 mm 89 mm 70 kg set
032533 grafiet 600 mm 89 mm 70 kg set
032534 grafiet 650 mm 89 mm 70 kg set
033505 wit 450 mm 89 mm 70 kg set
033507 wit 500 mm 89 mm 70 kg set
033509 wit 550 mm 89 mm 70 kg set
033510 wit 600 mm 89 mm 70 kg set
033511 wit 650 mm 89 mm 70 kg set
032607 zilver 450 mm 89 mm 70 kg set
032608 zilver 500 mm 89 mm 70 kg set
032609 zilver 550 mm 89 mm 70 kg set
032524 zilver 600 mm 89 mm 70 kg set
032525 zilver 650 mm 89 mm 70 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 121 mm - XPerT LiNe

 

Vionaro lade met hoogte 121 mm en  
geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm  
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032562 grafiet 270 mm 121 mm 40 kg set
032563 grafiet 300 mm 121 mm 40 kg set
032564 grafiet 350 mm 121 mm 40 kg set
032565 grafiet 400 mm 121 mm 40 kg set
032566 grafiet 450 mm 121 mm 40 kg set
032567 grafiet 500 mm 121 mm 40 kg set
032568 grafiet 550 mm 121 mm 40 kg set
032647 grafiet 600 mm 121 mm 40 kg set
033512 wit 270 mm 121 mm 40 kg set
033513 wit 300 mm 121 mm 40 kg set
033514 wit 350 mm 121 mm 40 kg set
033515 wit 400 mm 121 mm 40 kg set
033516 wit 450 mm 121 mm 40 kg set
033518 wit 500 mm 121 mm 40 kg set
033520 wit 550 mm 121 mm 40 kg set
033537 wit 600 mm 121 mm 40 kg set
032553 zilver 270 mm 121 mm 40 kg set
032554 zilver 300 mm 121 mm 40 kg set
032555 zilver 350 mm 121 mm 40 kg set
032556 zilver 400 mm 121 mm 40 kg set
032557 zilver 450 mm 121 mm 40 kg set
032558 zilver 500 mm 121 mm 40 kg set
032559 zilver 550 mm 121 mm 40 kg set
032644 zilver 600 mm 121 mm 40 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

 

Vionaro lade met hoogte 121 mm en  
geleiders met 70 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm  
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032622 grafiet 450 mm 121 mm 70 kg set
032623 grafiet 500 mm 121 mm 70 kg set
032624 grafiet 550 mm 121 mm 70 kg set
032569 grafiet 600 mm 121 mm 70 kg set
032570 grafiet 650 mm 121 mm 70 kg set
033517 wit 450 mm 121 mm 70 kg set
033519 wit 500 mm 121 mm 70 kg set
033521 wit 550 mm 121 mm 70 kg set
033522 wit 600 mm 121 mm 70 kg set
033523 wit 650 mm 121 mm 70 kg set
032619 zilver 450 mm 121 mm 70 kg set
032620 zilver 500 mm 121 mm 70 kg set
032621 zilver 550 mm 121 mm 70 kg set
032560 zilver 600 mm 121 mm 70 kg set
032561 zilver 650 mm 121 mm 70 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 185 mm - XPerT LiNe

 

Vionaro lade met hoogte 185 mm en  
geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm  
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032598 grafiet 270 mm 185 mm 40 kg set
032599 grafiet 300 mm 185 mm 40 kg set
032600 grafiet 350 mm 185 mm 40 kg set
032601 grafiet 400 mm 185 mm 40 kg set
032602 grafiet 450 mm 185 mm 40 kg set
032603 grafiet 500 mm 185 mm 40 kg set
032604 grafiet 550 mm 185 mm 40 kg set
032648 grafiet 600 mm 185 mm 40 kg set
033524 wit 270 mm 185 mm 40 kg set
033525 wit 300 mm 185 mm 40 kg set
033526 wit 350 mm 185 mm 40 kg set
033527 wit 400 mm 185 mm 40 kg set
033528 wit 450 mm 185 mm 40 kg set
033530 wit 500 mm 185 mm 40 kg set
033532 wit 550 mm 185 mm 40 kg set
033538 wit 600 mm 185 mm 40 kg set
032589 zilver 270 mm 185 mm 40 kg set
032590 zilver 300 mm 185 mm 40 kg set
032591 zilver 350 mm 185 mm 40 kg set
032592 zilver 400 mm 185 mm 40 kg set
032593 zilver 450 mm 185 mm 40 kg set
032594 zilver 500 mm 185 mm 40 kg set
032595 zilver 550 mm 185 mm 40 kg set
032645 zilver 600 mm 185 mm 40 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

 

Vionaro lade met hoogte 185 mm en  
geleiders met 70 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos. 
 
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling  
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- dynapro geleider met geïntegreerde demper 
- voor bodemdikte 16 mm  
 
- kleurinformatie:  
  de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten 
  - grafiet: verwant aan RAL 7015  
  - wit: verwant aan RAL 9003 
  - zilver: verwant aan RAL 9006  
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
  - grafiet: Egger U963ST15  
  - wit: Egger W1000ST9 
  - zilver: Egger F509ST2

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
032634 grafiet 450 mm 185 mm 70 kg set
032635 grafiet 500 mm 185 mm 70 kg set
032636 grafiet 550 mm 185 mm 70 kg set
032605 grafiet 600 mm 185 mm 70 kg set
032606 grafiet 650 mm 185 mm 70 kg set
033529 wit 450 mm 185 mm 70 kg set
033531 wit 500 mm 185 mm 70 kg set
033533 wit 550 mm 185 mm 70 kg set
033534 wit 600 mm 185 mm 70 kg set
033535 wit 650 mm 185 mm 70 kg set
032631 zilver 450 mm 185 mm 70 kg set
032632 zilver 500 mm 185 mm 70 kg set
032633 zilver 550 mm 185 mm 70 kg set
032596 zilver 600 mm 185 mm 70 kg set
032597 zilver 650 mm 185 mm 70 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ViONArO biNNeNfrONTeN - XPerT LiNe

GrASS ViONArO biNNeNfrONTeN: VOOrGemONTeerd - XPerT LiNe
 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 89 mm
- bestaat uit:  
  - 1 front  
  - 2 eindkappen (voorgemonteerd)  
  - 2 fronthaken (voorgemonteerd)

bestelnr. Afwerking breedte hoogte Verpakking
062130 zilver 300 mm 89 mm 1
062131 zilver 350 mm 89 mm 1
062132 zilver 400 mm 89 mm 1
062133 zilver 450 mm 89 mm 1
062134 zilver 500 mm 89 mm 1
062135 zilver 550 mm 89 mm 1
062136 zilver 600 mm 89 mm 1
062137 zilver 700 mm 89 mm 1
062138 zilver 800 mm 89 mm 1
062139 zilver 900 mm 89 mm 1
062140 zilver 1000 mm 89 mm 1
062141 zilver 1200 mm 89 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 185 mm
- bestaat uit:  
  - 1 front  
  - 2 eindkappen (voorgemonteerd)  
  - 2 fronthaken (voorgemonteerd)  
  - 2 fronthouders (voorgemonteerd)

bestelnr. Afwerking breedte hoogte Verpakking
062142 zilver 300 mm 185 mm 1
062143 zilver 350 mm 185 mm 1
062144 zilver 400 mm 185 mm 1
062145 zilver 450 mm 185 mm 1
062146 zilver 500 mm 185 mm 1
062148 zilver 600 mm 185 mm 1
062149 zilver 700 mm 185 mm 1
062150 zilver 800 mm 185 mm 1
062151 zilver 900 mm 185 mm 1
062152 zilver 1000 mm 185 mm 1
062153 zilver 1200 mm 185 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 89 mm: OP mAAT Te SNijdeN - XPerT LiNe
 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 89 mm
- u dient steeds een Vionaro lade met  
  hoogte 89 mm te bestellen 
 
- aluminium op maat te zagen  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen 
- per stuk 
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062154 grafiet 1160 mm 89 mm 10
062202 wit 1160 mm 89 mm 10
062159 zilver 1160 mm 89 mm 10

 

Set toebehoren voor een binnenfront  
met hoogte 89 mm
De set bevat:  
- 2 eindkappen voor hoogte 89 mm 
- 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)  
- 1 front/bodem verbinder

bestelnr. Afwerking Voor hoogte Verpakking
032637 grafiet 89 mm 1
032641 wit 89 mm 1
032638 zilver 89 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 121 mm: OP mAAT Te SNijdeN - XPerT LiNe
 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 121 mm
- u dient steeds een Vionaro lade met  
  hoogte 121 mm te bestellen 
 
- aluminium op maat te zagen  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen 
- per stuk 
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062322 grafiet 1160 mm 121 mm 10
062323 wit 1160 mm 121 mm 10
062321 zilver 1160 mm 121 mm 10

 

Set toebehoren voor een binnenfront  
met hoogte 121 mm
De set bevat:  
- 2 eindkappen voor hoogte 121 mm 
- 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)  
- 1 front/bodem verbinder

bestelnr. Afwerking Voor hoogte Verpakking
062328 grafiet 121 mm 1
062329 wit 121 mm 1
062327 zilver 121 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 185 mm: OP mAAT Te SNijdeN - XPerT LiNe
 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 185 mm
- u dient steeds een Vionaro lade met  
  hoogte 185 mm te bestellen 
 
- aluminium op maat te zagen  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen 
- per stuk  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062155 grafiet 1160 mm 185 mm 10
062199 wit 1160 mm 185 mm 10
062158 zilver 1160 mm 185 mm 10

 

Set toebehoren voor een binnenfront  
met hoogte 185 mm
De set bevat:  
- 2 eindkappen voor hoogte 185 mm 
- 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)  
- 2 frontstabilisatoren 
- 1 front/bodem verbinder

bestelnr. Afwerking Voor hoogte Verpakking
032639 grafiet 185 mm 1
032642 wit 185 mm 1
032640 zilver 185 mm 1

meeNemer VOOr biNNeNLAdeN
 

meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront type dikte A Verpakking
062226 grijs Scala/Vionaro 4 mm 100
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ViONArO LAde - iNduSTrie VerPAkkiNG

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 63 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Vionaro ladezijwanden met hoogte 63 mm
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling 
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- per paar 
 
- dynapro geleiders en toebehoren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
062256 grafiet 450 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062257 grafiet 500 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062258 grafiet 550 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062259 wit 450 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062260 wit 500 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062261 wit 550 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062253 zilver 450 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062254 zilver 500 mm 63 mm 13 mm 5 pr
062255 zilver 550 mm 63 mm 13 mm 5 pr

 

Set toebehoren voor Vionaro met hoogte 63 mm
- volledige set toebehoren 
- de set bevat: 2 afdekkappen, 2 koppelingen  
  (links/rechts) en 2 frontbevestigingen  
  om te schroeven

bestelnr. Afwerking Voor ladezijwanden met hoogte Verpakking
062269 grafiet 63 mm 50
062270 wit 63 mm 50
062268 zilver 63 mm 50
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 89 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Vionaro ladezijwanden met hoogte 89 mm
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling 
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- per paar 
 
- dynapro geleiders en toebehoren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
062045 grafiet 270 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062046 grafiet 300 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062047 grafiet 350 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062048 grafiet 400 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062049 grafiet 450 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062050 grafiet 500 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062051 grafiet 550 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062052 grafiet 600 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062053 grafiet 650 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062204 wit 270 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062190 wit 300 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062205 wit 350 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062206 wit 400 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062191 wit 450 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062163 wit 500 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062207 wit 550 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062208 wit 600 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062209 wit 650 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062027 zilver 270 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062028 zilver 300 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062029 zilver 350 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062030 zilver 400 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062031 zilver 450 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062032 zilver 500 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062033 zilver 550 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062034 zilver 600 mm 89 mm 13 mm 20 pr
062035 zilver 650 mm 89 mm 13 mm 20 pr

 



VAN OPSTAL • 2019 2.15

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

Set toebehoren voor Vionaro met hoogte 89 mm
- volledige set toebehoren 
- de set bevat: 2 afdekkappen, 2 koppelingen  
  (links/rechts) en 2 frontbevestigingen  
  om te schroeven 
- alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk besteld  
  worden (zie volgende)

bestelnr. Afwerking Voor ladezijwanden met hoogte Verpakking
062112 grafiet 89/121 mm 50
062224 wit 89/121 mm 50
062113 zilver 89/121 mm 50

 

Afdekkap voor Vionaro ladezijwanden
- worden aan de binnenzijde van de zijwand  
  gemonteerd 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062008 grafiet - 400
062198 wit - 400
062004 zilver - 400

 

koppeling voor Vionaro
- per paar (links/rechts)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062002 grijs - 200 pr

 

frontbevestiging voor Vionaro
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400
062001 - met drevels dia. 10 mm x 12 mm 400
062164 - met spreiddrevels dia. 8 mm x 12 mm 400
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

front/bodem verbinder voor Vionaro
- aanbevolen voor fronten breder dan 600 mm 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062170 - - 100

 

branding clip voor Vionaro
- met Grass logo 
- met uw logo op aanvraag (min. 2000 stuks) 
- per stuk

bestelnr. Afwerking bedrukking Verpakking
062172 grafiet Grass 400
062231 wit Grass 400
062171 zilver Grass 400
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass Vionaro laden

GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 121 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Vionaro ladezijwanden met hoogte 121 mm
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling 
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- per paar 
 
- dynapro geleiders en toebehoren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
062120 grafiet 270 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062121 grafiet 300 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062122 grafiet 350 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062123 grafiet 400 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062124 grafiet 450 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062125 grafiet 500 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062126 grafiet 550 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062127 grafiet 600 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062128 grafiet 650 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062210 wit 270 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062192 wit 300 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062211 wit 350 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062212 wit 400 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062193 wit 450 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062197 wit 500 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062213 wit 550 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062214 wit 600 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062215 wit 650 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062173 zilver 270 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062174 zilver 300 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062175 zilver 350 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062176 zilver 400 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062177 zilver 450 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062179 zilver 500 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062181 zilver 550 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062183 zilver 600 mm 121 mm 13 mm 10 pr
062184 zilver 650 mm 121 mm 13 mm 10 pr

 



VAN OPSTAL • 20192.18

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass Vionaro laden

Set toebehoren voor Vionaro met hoogte 121 mm
- volledige set toebehoren 
- de set bevat: 2 afdekkappen, 2 koppelingen  
  (links/rechts) en 2 frontbevestigingen  
  om te schroeven 
- alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk besteld  
  worden (zie volgende)

bestelnr. Afwerking Voor ladezijwanden met hoogte Verpakking
062112 grafiet 89/121 mm 50
062224 wit 89/121 mm 50
062113 zilver 89/121 mm 50

 

Afdekkap voor Vionaro ladezijwanden
- worden aan de binnenzijde van de zijwand  
  gemonteerd 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062008 grafiet - 400
062198 wit - 400
062004 zilver - 400

 

koppeling voor Vionaro
- per paar (links/rechts)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062002 grijs - 200 pr

 

frontbevestiging voor Vionaro
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400
062001 - met drevels dia. 10 mm x 12 mm 400
062164 - met spreiddrevels dia. 8 mm x 12 mm 400
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front/bodem verbinder voor Vionaro
- aanbevolen voor fronten breder dan 600 mm 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062170 - - 100

 

branding clip voor Vionaro
- met Grass logo 
- met uw logo op aanvraag (min. 2000 stuks) 
- per stuk

bestelnr. Afwerking bedrukking Verpakking
062172 grafiet Grass 400
062231 wit Grass 400
062171 zilver Grass 400
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GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 185 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Vionaro ladezijwanden met hoogte 185 mm
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling 
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- per paar 
 
- dynapro geleiders en toebehoren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
062054 grafiet 270 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062055 grafiet 300 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062056 grafiet 350 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062057 grafiet 400 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062058 grafiet 450 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062059 grafiet 500 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062060 grafiet 550 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062061 grafiet 600 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062062 grafiet 650 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062216 wit 270 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062195 wit 300 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062217 wit 350 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062218 wit 400 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062196 wit 450 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062162 wit 500 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062219 wit 550 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062220 wit 600 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062221 wit 650 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062036 zilver 270 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062037 zilver 300 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062038 zilver 350 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062039 zilver 400 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062040 zilver 450 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062041 zilver 500 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062042 zilver 550 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062043 zilver 600 mm 185 mm 13 mm 10 pr
062044 zilver 650 mm 185 mm 13 mm 10 pr
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Set toebehoren voor Vionaro met hoogte 185 mm
- volledige set toebehoren 
- de set bevat: 2 afdekkappen, 2 koppelingen  
  (links/rechts), 2 frontstabilisatoren met  
  drevels dia. 8 mm en 2 frontbevestigingen  
  om te schroeven 
- alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk besteld  
  worden (zie volgende)

bestelnr. Afwerking Voor ladezijwanden met hoogte Verpakking
062114 grafiet 185/249 mm 50
062225 wit 185/249 mm 50
062115 zilver 185/249 mm 50

 

Afdekkap voor Vionaro ladezijwanden
- worden aan de binnenzijde van de zijwand  
  gemonteerd 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062008 grafiet - 400
062198 wit - 400
062004 zilver - 400

 

koppeling voor Vionaro
- per paar (links/rechts)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062002 grijs - 200 pr

 

frontbevestiging voor Vionaro
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400
062001 - met drevels dia. 10 mm x 12 mm 400
062164 - met spreiddrevels dia. 8 mm x 12 mm 400
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frontstabilisator met drevel voor Vionaro lade  
met hoogte 185 mm en 249 mm
- u hebt steeds 2 frontstabilisatoren nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062110 - met drevel dia. 8 mm 400
062003 - met drevel dia. 10 mm 400

 

frontstabilisator te schroeven voor Vionaro lade  
met hoogte 185 mm en 249 mm
- u hebt steeds 2 frontstabilisatoren nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
063211 - te schroeven 400

 

front/bodem verbinder voor Vionaro
- aanbevolen voor fronten breder dan 600 mm 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062170 - - 100

 

branding clip voor Vionaro
- met Grass logo 
- met uw logo op aanvraag (min. 2000 stuks) 
- per stuk

bestelnr. Afwerking bedrukking Verpakking
062172 grafiet Grass 400
062231 wit Grass 400
062171 zilver Grass 400
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GrASS ViONArO LAde meT hOOGTe 249 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Vionaro ladezijwanden met hoogte 249 mm
- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden  
- glad oppervlak zonder naden en voegen  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en  
  neigingsverstelling 
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem  
  niet nodig! 
- per paar 
 
- dynapro geleiders en toebehoren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
062245 grafiet 450 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062246 grafiet 500 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062247 grafiet 550 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062248 grafiet 600 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062249 wit 450 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062250 wit 500 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062251 wit 550 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062252 wit 600 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062240 zilver 450 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062241 zilver 500 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062242 zilver 550 mm 249 mm 13 mm 10 pr
062243 zilver 600 mm 249 mm 13 mm 10 pr

 

Set toebehoren voor Vionaro met hoogte 249 mm
- volledige set toebehoren 
- de set bevat: 2 afdekkappen, 2 koppelingen  
  (links/rechts), 2 frontstabilisatoren met drevels  
  dia. 8 mm en 2 frontbevestigingen  
  om te schroeven 
- alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk besteld  
  worden (zie volgende)

bestelnr. Afwerking Voor ladezijwanden met hoogte Verpakking
062114 grafiet 185/249 mm 50
062225 wit 185/249 mm 50
062115 zilver 185/249 mm 50
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Afdekkap voor Vionaro ladezijwanden
- worden aan de binnenzijde van de zijwand  
  gemonteerd 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062008 grafiet - 400
062198 wit - 400
062004 zilver - 400

 

koppeling voor Vionaro
- per paar (links/rechts)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062002 grijs - 200 pr

 

frontbevestiging voor Vionaro
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400
062001 - met drevels dia. 10 mm x 12 mm 400
062164 - met spreiddrevels dia. 8 mm x 12 mm 400

 

frontstabilisator met drevel voor Vionaro lade  
met hoogte 185 mm en 249 mm
- u hebt steeds 2 frontstabilisatoren nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062110 - met drevel dia. 8 mm 400
062003 - met drevel dia. 10 mm 400

 

frontstabilisator te schroeven voor Vionaro lade  
met hoogte 185 mm en 249 mm
- u hebt steeds 2 frontstabilisatoren nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
063211 - te schroeven 400
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front/bodem verbinder voor Vionaro
- aanbevolen voor fronten breder dan 600 mm 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062170 - - 100

 

branding clip voor Vionaro
- met Grass logo 
- met uw logo op aanvraag (min. 2000 stuks) 
- per stuk

bestelnr. Afwerking bedrukking Verpakking
062172 grafiet Grass 400
062231 wit Grass 400
062171 zilver Grass 400
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ViONArO biNNeNfrONTeN - iNduSTrie VerPAkkiNG

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 89 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 89 mm
- aluminium front op maat te zagen  
- eindkappen afzonderlijk te bestellen 
- per stuk  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062154 grafiet 1160 mm 89 mm 10
062202 wit 1160 mm 89 mm 10
062159 zilver 1160 mm 89 mm 10

 

eindkappen
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
062156 grafiet 89 mm 200
062203 wit 89 mm 200
062160 zilver 89 mm 200

 

frontbevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400

 

Zelftappende schroef
- om de frontbevestiging (bestelnr. 062000) aan  
  het front van de binnenlade te bevestigen

bestelnr. Afwerking maat Verpakking
062007 - dia. 4 x 11,5 mm 1000
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front/bodem bevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062006 - - 100

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 121 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 121 mm
- aluminium front op maat te zagen  
- eindkappen afzonderlijk te bestellen 
- per stuk  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062322 grafiet 1160 mm 121 mm 10
062323 wit 1160 mm 121 mm 10
062321 zilver 1160 mm 121 mm 10

 

eindkappen
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
062325 grafiet 121 mm 200
062326 wit 121 mm 200
062324 zilver 121 mm 200

 

frontbevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400
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Zelftappende schroef
- om de frontbevestiging (bestelnr. 062000) aan  
  het front van de binnenlade te bevestigen

bestelnr. Afwerking maat Verpakking
062007 - dia. 4 x 11,5 mm 1000

 

front/bodem bevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062006 - - 100

GrASS ViONArO biNNeNfrONT meT hOOGTe 185 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

front voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 185 mm
- aluminium front op maat te zagen  
- eindkappen afzonderlijk te bestellen 
- per stuk  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062155 grafiet 1160 mm 185 mm 10
062199 wit 1160 mm 185 mm 10
062158 zilver 1160 mm 185 mm 10

 

eindkappen
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
062157 grafiet 185 mm 200
062200 wit 185 mm 200
062161 zilver 185 mm 200
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frontbevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062000 - te schroeven 400

 

Zelftappende schroef
- om de frontbevestiging (bestelnr. 062000) aan  
  het front van de binnenlade te bevestigen

bestelnr. Afwerking maat Verpakking
062007 - dia. 4 x 11,5 mm 1000

 

frontstabilisator voor Vionaro binnenlade  
met hoogte 185 mm
- u hebt steeds 2 frontstabilisatoren nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062005 - - 200

 

front/bodem verbinder
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062006 - - 100

meeNemer VOOr biNNeNLAdeN
 

meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront type dikte A Verpakking
062226 grijs Scala/Vionaro 4 mm 100
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Geleiders en schuifdeurbeslag

dyNAPrO GeLeiderS VOOr GrASS ViONArO LAdeZijwANdeN

dyNAPrO GeLeiderS VOOr GrASS ViONArO LAdeZijwANdeN
 

dynapro geleider Soft-close voor Vionaro
- volledig uittrekbare geleider 
- Soft-Close demping systeem 
- regelbare hoogteverstelling: +3,5 mm 
- regelbare zijdeverstelling: +/-1,5 mm 
- frontverstelling: +4 mm 
- per paar  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
033201 verzinkt staal 270 mm 40 kg 20 pr
033202 verzinkt staal 300 mm 40 kg 20 pr
033203 verzinkt staal 350 mm 40 kg 20 pr
033204 verzinkt staal 400 mm 40 kg 20 pr
033205 verzinkt staal 450 mm 40 kg 15 pr
033206 verzinkt staal 500 mm 40 kg 15 pr
033207 verzinkt staal 550 mm 40 kg 15 pr
033267 verzinkt staal 600 mm 40 kg 5 pr
033208 verzinkt staal 450 mm 70 kg 15 pr
033209 verzinkt staal 500 mm 70 kg 15 pr
033210 verzinkt staal 550 mm 70 kg 15 pr
033211 verzinkt staal 600 mm 70 kg 12 pr
033212 verzinkt staal 650 mm 70 kg 12 pr

AfSTANdhOuder VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

Afstandhouder voor dynapro geleider
- opgelet: montage Dynapro in het 4de schroefgat  
  en afstandhouder in het 3de schroefgat

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
051091 chroom 486 mm 50 mm 25 mm 75
050830 grafiet 486 mm 50 mm 25 mm 75
050831 grijs 486 mm 50 mm 25 mm 75
050731 wit 486 mm 50 mm 25 mm 75
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eurOSchrOeVeN VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

euroschroef voor dynapro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030996 vernikkeld 6 mm 8,5 mm 100
028993 vernikkeld 6 mm 11,5 mm 100
028994 vernikkeld 6 mm 13 mm 100
028995 vernikkeld 6 mm 14,5 mm 100

dreVeL VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

drevel voor dynapro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030433 wit 10 mm 12 mm 100

GrASS ViONArO: TiPmATic SOfT-cLOSe
 

Tipmatic Soft-close dynapro
- voor Dynapro en Vionaro 
- minimum corpusbreedte: 350 mm  
 
- synchronisatie stang steeds afzonderlijk  
  te bestellen  
- geen steun nodig voor de synchronisatie stang

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062622 - - 10

 

Tipmatic Soft-close synchronisatie stang 
- om in te korten

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
062623 - 962 mm 10
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ViONArO: TOebehOreN

reLiNGeN VOOr GrASS ViONArO LAdeN
 

dwarsreling voor Grass Vionaro laden
- op maat te zagen  
- lengte = binnenbreedte (LWK) van de kast - 44 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
062263 grafiet 1124 mm 10
062264 wit 1124 mm 10
062262 zilver 1124 mm 10

 

houder voor dwarsreling
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062266 grafiet - 200
062267 wit - 200
062265 zilver - 200
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LAdeVerdeLerS TyPe TAViNeA OPTimA VOOr GrASS ViONArO POTTeNLAdeN

 

Ladeverdeler type Tavinea Optima  
voor Vionaro pottenladen
- op maat te zagen: buitenmaat corpus -92 mm  
- houders (1), Smartboards (2) en ladeverdeler (3)  
  afzonderlijk te bestellen (per stuk)  
- houders (1) zijn geveerd en kunnen  
  de verschillende zijwanddikten van het corpus  
  compenseren (16, 18 en 19 mm)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte hoogte Verpakking
063219 antraciet ladeverdeler (3) 1108 mm 95 mm 1

063213 antraciet houder 
voor ladeverdeler (1) - - 1

063216 antraciet Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1

063220 wit ladeverdeler (3) 1108 mm 95 mm 1

063214 wit houder 
voor ladeverdeler (1) - - 1

063217 wit Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1

063218 zilver ladeverdeler (3) 1108 mm 95 mm 1

063212 grijs houder 
voor ladeverdeler (1) - - 1

063215 grijs Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1
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bOdemS eN ruGwANdeN VOOr GrASS ViONArO LAdeN
 

rugwanden voor Grass Vionaro laden  
met hoogte 63 mm
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063065 grafiet 500 mm 63 mm 422 mm 33 mm 16 mm 1
063066 grafiet 600 mm 63 mm 522 mm 33 mm 16 mm 1
063067 grafiet 900 mm 63 mm 822 mm 33 mm 16 mm 1
063068 grafiet 1200 mm 63 mm 1122 mm 33 mm 16 mm 1
063073 wit 500 mm 63 mm 422 mm 33 mm 16 mm 1
063074 wit 600 mm 63 mm 522 mm 33 mm 16 mm 1
063075 wit 900 mm 63 mm 822 mm 33 mm 16 mm 1
063076 wit 1200 mm 63 mm 1122 mm 33 mm 16 mm 1
063057 zilver 500 mm 63 mm 422 mm 33 mm 16 mm 1
063058 zilver 600 mm 63 mm 522 mm 33 mm 16 mm 1
063059 zilver 900 mm 63 mm 822 mm 33 mm 16 mm 1
063060 zilver 1200 mm 63 mm 1122 mm 33 mm 16 mm 1

 

rugwanden voor Grass Vionaro laden  
met hoogte 89 mm
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063024 grafiet 500 mm 89 mm 422 mm 59 mm 16 mm 1
063025 grafiet 600 mm 89 mm 522 mm 59 mm 16 mm 1
063026 grafiet 900 mm 89 mm 822 mm 59 mm 16 mm 1
063027 grafiet 1200 mm 89 mm 1122 mm 59 mm 16 mm 1
063045 wit 500 mm 89 mm 422 mm 59 mm 16 mm 1
063046 wit 600 mm 89 mm 522 mm 59 mm 16 mm 1
063047 wit 900 mm 89 mm 822 mm 59 mm 16 mm 1
063048 wit 1200 mm 89 mm 1122 mm 59 mm 16 mm 1
063005 zilver 500 mm 89 mm 422 mm 59 mm 16 mm 1
063006 zilver 600 mm 89 mm 522 mm 59 mm 16 mm 1
063007 zilver 900 mm 89 mm 822 mm 59 mm 16 mm 1
063008 zilver 1200 mm 89 mm 1122 mm 59 mm 16 mm 1
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rugwanden voor Grass Vionaro laden  
met hoogte 121 mm
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063028 grafiet 500 mm 121 mm 422 mm 91 mm 16 mm 1
063029 grafiet 600 mm 121 mm 522 mm 91 mm 16 mm 1
063030 grafiet 900 mm 121 mm 822 mm 91 mm 16 mm 1
063031 grafiet 1200 mm 121 mm 1122 mm 91 mm 16 mm 1
063049 wit 500 mm 121 mm 422 mm 91 mm 16 mm 1
063050 wit 600 mm 121 mm 522 mm 91 mm 16 mm 1
063051 wit 900 mm 121 mm 822 mm 91 mm 16 mm 1
063052 wit 1200 mm 121 mm 1122 mm 91 mm 16 mm 1
063009 zilver 500 mm 121 mm 422 mm 91 mm 16 mm 1
063010 zilver 600 mm 121 mm 522 mm 91 mm 16 mm 1
063011 zilver 900 mm 121 mm 822 mm 91 mm 16 mm 1
063012 zilver 1200 mm 121 mm 1122 mm 91 mm 16 mm 1

 

rugwanden voor Grass Vionaro laden  
met hoogte 185 mm
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063032 grafiet 500 mm 185 mm 422 mm 155 mm 16 mm 1
063033 grafiet 600 mm 185 mm 522 mm 155 mm 16 mm 1
063034 grafiet 900 mm 185 mm 822 mm 155 mm 16 mm 1
063035 grafiet 1200 mm 185 mm 1122 mm 155 mm 16 mm 1
063053 wit 500 mm 185 mm 422 mm 155 mm 16 mm 1
063054 wit 600 mm 185 mm 522 mm 155 mm 16 mm 1
063055 wit 900 mm 185 mm 822 mm 155 mm 16 mm 1
063056 wit 1200 mm 185 mm 1122 mm 155 mm 16 mm 1
063013 zilver 500 mm 185 mm 422 mm 155 mm 16 mm 1
063014 zilver 600 mm 185 mm 522 mm 155 mm 16 mm 1
063015 zilver 900 mm 185 mm 822 mm 155 mm 16 mm 1
063016 zilver 1200 mm 185 mm 1122 mm 155 mm 16 mm 1
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rugwanden voor Grass Vionaro laden  
met hoogte 249 mm
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063069 grafiet 500 mm 249 mm 422 mm 219 mm 16 mm 1
063070 grafiet 600 mm 249 mm 522 mm 219 mm 16 mm 1
063071 grafiet 900 mm 249 mm 822 mm 219 mm 16 mm 1
063072 grafiet 1200 mm 249 mm 1122 mm 219 mm 16 mm 1
063077 wit 500 mm 249 mm 422 mm 219 mm 16 mm 1
063078 wit 600 mm 249 mm 522 mm 219 mm 16 mm 1
063079 wit 900 mm 249 mm 822 mm 219 mm 16 mm 1
063080 wit 1200 mm 249 mm 1122 mm 219 mm 16 mm 1
063061 zilver 500 mm 249 mm 422 mm 219 mm 16 mm 1
063062 zilver 600 mm 249 mm 522 mm 219 mm 16 mm 1
063063 zilver 900 mm 249 mm 822 mm 219 mm 16 mm 1
063064 zilver 1200 mm 249 mm 1122 mm 219 mm 16 mm 1

 

bodems voor Grass Vionaro laden
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- voorzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte breedte diepte dikte Verpakking
063020 grafiet 500 mm 443 mm 489 mm 16 mm 1
063021 grafiet 600 mm 543 mm 489 mm 16 mm 1
063022 grafiet 900 mm 843 mm 489 mm 16 mm 1
063023 grafiet 1200 mm 1143 mm 489 mm 16 mm 1
063037 grafiet 1200 mm 1143 mm 639 mm 16 mm 1
063040 wit 500 mm 443 mm 489 mm 16 mm 1
063041 wit 600 mm 543 mm 489 mm 16 mm 1
063042 wit 900 mm 843 mm 489 mm 16 mm 1
063043 wit 1200 mm 1143 mm 489 mm 16 mm 1
063044 wit 1200 mm 1143 mm 639 mm 16 mm 1
063001 zilver 500 mm 443 mm 489 mm 16 mm 1
063002 zilver 600 mm 543 mm 489 mm 16 mm 1
063003 zilver 900 mm 843 mm 489 mm 16 mm 1
063004 zilver 1200 mm 1143 mm 489 mm 16 mm 1
063036 zilver 1200 mm 1143 mm 639 mm 16 mm 1
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kuNSTSTOf iNLeGLAdeN TyPe Sky VOOr GrASS ViONArO LAdeN
 

kunststof inleglade type Sky  
voor Grass Vionaro laden
- op maat voor Grass Vionaro laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)  
- de kleur en het strakke design van deze besteklade  
  vormen een perfecte combinatie met  
  de Grass Vionaro lade 
- passend voor Grass Vionaro en Blum  
  Legrabox laden

bestelnr. Afwerking Type breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte Verpakking

041438 antraciet 30 221 mm 473 mm 55 mm 300 mm 1
041439 antraciet 35 271 mm 473 mm 55 mm 350 mm 1
041440 antraciet 40 321 mm 473 mm 55 mm 400 mm 1
041441 antraciet 45 371 mm 473 mm 55 mm 450 mm 1
041442 antraciet 50 421 mm 473 mm 55 mm 500 mm 1
041443 antraciet 55 471 mm 473 mm 55 mm 550 mm 1
041444 antraciet 60 521 mm 473 mm 55 mm 600 mm 1
041445 antarciet 70 621 mm 473 mm 55 mm 700 mm 1
041446 antraciet 80 721 mm 473 mm 55 mm 800 mm 1
041447 antraciet 90 821 mm 473 mm 55 mm 900 mm 1
041448 antraciet 100 921 mm 473 mm 55 mm 1000 mm 1
041449 antraciet 110 1021 mm 473 mm 55 mm 1100 mm 1
041450 antraciet 120 1121 mm 473 mm 55 mm 1200 mm 1

 

Scheidingsstuk voor inlegladen Sky
- per set van 3 stuks

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
041451 antraciet 168 mm set
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messenhouder voor inlegladen Sky
- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120 
- voor 5 messen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041937 antraciet - 1

 

messenhouder voor inlegladen Sky
- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120 
- voor 5 messen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041452 beuk - 1

 

kruidenhouder voor inlegladen Sky
- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041938 antraciet - 1

 

kruidenhouder voor inlegladen Sky
- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041453 beuk - 1

 

foliehouder voor inlegladen Sky
- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120 
- voor 2 folierollen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041454 beuk - 1
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kuNSTSTOf iNLeGLAdeN VOOr kruideNPOTjeS TyPe SALSA OP mAAT Te SNijdeN
 

kunststof inleglade voor kruidenpotjes  
type Salsa 
- op maat te snijden

bestelnr. Afwerking Type breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte Verpakking

041964 antraciet 40 300-340 mm 440-490 mm 49 mm 400 mm 1
041965 antraciet 45 350-390 mm 440-490 mm 49 mm 450 mm 1
041966 antraciet 50 400-440 mm 440-490 mm 49 mm 500 mm 1
041967 antraciet 60 500-540 mm 440-490 mm 49 mm 600 mm 1

ANTi-SLiPmATTeN
 

Anti-slipmat type Solid
- op rol van 20 meter  
- op de diepte maat van de Grass Vionaro laden

bestelnr. Afwerking breedte Lengte Verpakking
050172 antraciet 473 mm 20 meter 1
050170 wit 473 mm 20 meter 1
050174 zilver 473 mm 20 meter 1
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Geleiders en schuifdeurbeslagGrass Dynapro geleiders

GrASS dyNAPrO GeLeiderS

GrASS dyNAPrO GeLeiderS VOOr hOuTeN LAdeN

 

Grass dynapro geleider type Soft-close
- volledig uittrekbare geleider 
- Soft-Close demping systeem 
- per paar 
 
- montageset (4D, 3D of 2D) afzonderlijk  
  te bestellen 
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte v/d geleider draagkracht Verpakking
033200 verzinkt staal 250 mm 40 kg 20 pr
033201 verzinkt staal 270 mm 40 kg 20 pr
033202 verzinkt staal 300 mm 40 kg 20 pr
033203 verzinkt staal 350 mm 40 kg 20 pr
033204 verzinkt staal 400 mm 40 kg 20 pr
033205 verzinkt staal 450 mm 40 kg 15 pr
033206 verzinkt staal 500 mm 40 kg 15 pr
033207 verzinkt staal 550 mm 40 kg 15 pr
033267 verzinkt staal 600 mm 40 kg 5 pr
033208 verzinkt staal 450 mm 70 kg 15 pr
033209 verzinkt staal 500 mm 70 kg 15 pr
033210 verzinkt staal 550 mm 70 kg 15 pr
033211 verzinkt staal 600 mm 70 kg 12 pr
033212 verzinkt staal 650 mm 70 kg 12 pr
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4d montageset voor dynapro type Soft-close
- 4D regeling van het front: 
  - hoogteregeling: + 3,5 mm 
  - zijregeling: +/- 1,5 mm 
  - neiging regeling: + 4,0 mm  
  - diepte regeling: + 3,5 mm 
 
- NIET gebruiken in combinatie  
  met Tipmatic Soft-Close

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033247 - - 50

 

3d montageset voor dynapro type Soft-close
- 3D regeling van het front: 
  - hoogteregeling: + 3,5 mm 
  - zijregeling: +/- 1,5 mm 
  - neiging regeling: + 4,0 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033213 - - 50

 

2d montageset voor dynapro type Soft-close
- 2D regeling van het front: 
  - hoogteregeling: + 3,5 mm 
  - neiging regeling: + 4,0 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033308 - - 50
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diepteverstelling voor dynapro geleiders
- snel en eenvoudig te monteren  
- passend voor alle Soft-close Dynapro geleiders

bestelnr. Afwerking diepteverstelling Verpakking
062317 - 3,5 mm 5

GrASS dyNAPrO: TiPmATic SOfT-cLOSe
 

Tipmatic Soft-close dynapro
- voor Dynapro en Vionaro 
- minimum corpusbreedte: 350 mm  
 
- synchronisatie stang steeds afzonderlijk  
  te bestellen  
- geen steun nodig voor de synchronisatie stang

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062622 - - 10

 

Tipmatic Soft-close synchronisatie stang 
- om in te korten

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
062623 - 962 mm 10

huLPSTuk GrASS dyNAPrO VOOr TAbLeT
 

hulpstuk dynapro voor tablet
- per stuk  
- u hebt steeds 2 stuks nodig per tablet

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033342 - - 200
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AfSTANdhOuder VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

Afstandhouder voor dynapro geleider
- opgelet: montage Dynapro in het 4de schroefgat  
  en afstandhouder in het 3de schroefgat

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte dikte Verpakking
051091 chroom 486 mm 50 mm 25 mm 75
050830 grafiet 486 mm 50 mm 25 mm 75
050831 grijs 486 mm 50 mm 25 mm 75
050731 wit 486 mm 50 mm 25 mm 75

eurOSchrOeVeN VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

euroschroef voor dynapro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030996 vernikkeld 6 mm 8,5 mm 100
028993 vernikkeld 6 mm 11,5 mm 100
028994 vernikkeld 6 mm 13 mm 100
028995 vernikkeld 6 mm 14,5 mm 100

dreVeL VOOr GrASS dyNAPrO GeLeiderS
 

drevel voor dynapro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030433 wit 10 mm 12 mm 100
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ViONArO LAdeN eN dyNAPrO GeLeiderS: mAchiNeS eN werkTuiGeN

GrASS ViONArO LAdeN eN dyNAPrO GeLeiderS: mAchiNeS eN werkTuiGeN
 

Pneumatische tafel-top machine type ZmV-TP3
- half-automatische montage 
- maximum corpusbreedte: 1200 mm  
- eenvoudige, pneumatische bediening  
- geschikt voor Vionaro laden met hoogte  
  63 mm, 89 mm, 121 mm en 185 mm  
  en voor Scala laden met hoogte  
  63 mm, 90 mm, 122 mm en 186 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062300 - - 1

 

inslagwerktuig voor frontbevestiging  
Grass Vionaro
- om de frontbevestiging met drevels  
  dia. 10 x 12 mm (bestelnr. 062001) in te slaan  
  in een houten front

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062169 - - 1

 

inslagwerktuig voor bodembevestiging  
Grass Vionaro
- om de ladebodem te bevestigen door  
  het inslaan van de bodemklauwen  
  (i.p.v. de bodem te schroeven)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062168 - - 1

 

inslagwerktuig voor frontstabilisator  
Grass Vionaro
- om de frontstabilisator bij hoogte 185 mm  
  (bestelnr. 062003) in te slaan in  
  een houten front

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062167 - - 1
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boorsjabloon voor Grass Vionaro
- boorsjabloon voor frontbevestiging  
  en frontstabilisator  
- om de frontbevestiging en de frontstabilisator  
  te monteren op een houten front of op  
  het aluminium front van de binnenlade

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062165 - - 1

 

markeerhulp voor Grass Vionaro
- om op een houten front de boring voor  
  de frontbevestiging en de frontstabilisator  
  te markeren  
- set voor H63 bestaat uit:  
  - 2 x markeerhulp voor frontbevestiging H63 
- set voor H89/H121/H185 bestaat uit:  
  - 2 x markeerhulp voor frontbevestiging  
    H89/H121/H185/H249 en 2 x markeerhulp  
    voor frontstabilisator H185/H249

bestelnr. Afwerking Set voor Verpakking
062201 - H63 1
062166 - H89/H121/H185/H249 1

 

boormal dynapro voor frontkoppeling
- kunststof groen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033234 groen - 1

 

boormal dynapro voor geleider
- kunststof groen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033235 groen - 1
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centreerboor voor Grass dynapro geleiders
- voor het voorboren van houtschroeven  
  met diameter 3,5 mm 
- de boor is standaard inbegrepen, maar kan 
  afzonderlijk als wisselstuk besteld worden

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047530 - centreerboor 1
031336 - vervangboor dia. 2,7 mm 1

 

houtboor met stelring voor  
Grass dynapro geleiders
- voor het voorboren van euroschroeven

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030999 - 5 mm 75 mm 1
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Geleiders en schuifdeurbeslagGrass Scala laden

GrASS ScALA LAde - XPerT LiNe

GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 63 mm - XPerT LiNe

 

Scala lade met hoogte 63 mm  
en geleiders met 40 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-  
  en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034407 ice 400 mm 63 mm 40 kg set
034408 ice 450 mm 63 mm 40 kg set
034410 ice 500 mm 63 mm 40 kg set
034412 ice 550 mm 63 mm 40 kg set
034400 stone 400 mm 63 mm 40 kg set
034401 stone 450 mm 63 mm 40 kg set
034403 stone 500 mm 63 mm 40 kg set
034405 stone 550 mm 63 mm 40 kg set
034414 zilver 400 mm 63 mm 40 kg set
034415 zilver 450 mm 63 mm 40 kg set
034417 zilver 500 mm 63 mm 40 kg set
034419 zilver 550 mm 63 mm 40 kg set
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GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 90 mm - XPerT LiNe

 

Scala lade met hoogte 90 mm  
en geleiders met 40 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-  
  en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034443 ice 270 mm 90 mm 40 kg set
034444 ice 300 mm 90 mm 40 kg set
034445 ice 350 mm 90 mm 40 kg set
034446 ice 400 mm 90 mm 40 kg set
034447 ice 450 mm 90 mm 40 kg set
034449 ice 500 mm 90 mm 40 kg set
034451 ice 550 mm 90 mm 40 kg set
034453 ice 600 mm 90 mm 40 kg set
034430 stone 270 mm 90 mm 40 kg set
034431 stone 300 mm 90 mm 40 kg set
034432 stone 350 mm 90 mm 40 kg set
034433 stone 400 mm 90 mm 40 kg set
034434 stone 450 mm 90 mm 40 kg set
034436 stone 500 mm 90 mm 40 kg set
034438 stone 550 mm 90 mm 40 kg set
034440 stone 600 mm 90 mm 40 kg set
034456 zilver 270 mm 90 mm 40 kg set
034457 zilver 300 mm 90 mm 40 kg set
034458 zilver 350 mm 90 mm 40 kg set
034459 zilver 400 mm 90 mm 40 kg set
034460 zilver 450 mm 90 mm 40 kg set
034462 zilver 500 mm 90 mm 40 kg set
034464 zilver 550 mm 90 mm 40 kg set
034466 zilver 600 mm 90 mm 40 kg set
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Scala lade met hoogte 90 mm  
en geleiders met 70 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-  
  en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034448 ice 450 mm 90 mm 70 kg set
034450 ice 500 mm 90 mm 70 kg set
034452 ice 550 mm 90 mm 70 kg set
034454 ice 600 mm 90 mm 70 kg set
034455 ice 650 mm 90 mm 70 kg set
034435 stone 450 mm 90 mm 70 kg set
034437 stone 500 mm 90 mm 70 kg set
034439 stone 550 mm 90 mm 70 kg set
034441 stone 600 mm 90 mm 70 kg set
034442 stone 650 mm 90 mm 70 kg set
034461 zilver 450 mm 90 mm 70 kg set
034463 zilver 500 mm 90 mm 70 kg set
034465 zilver 550 mm 90 mm 70 kg set
034467 zilver 600 mm 90 mm 70 kg set
034468 zilver 650 mm 90 mm 70 kg set
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GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 122 mm - XPerT LiNe

 

Scala lade met hoogte 122 mm  
en geleiders met 40 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034478 ice 400 mm 122 mm 40 kg set
034479 ice 450 mm 122 mm 40 kg set
034481 ice 500 mm 122 mm 40 kg set
034483 ice 550 mm 122 mm 40 kg set
034485 ice 600 mm 122 mm 40 kg set
034469 stone 400 mm 122 mm 40 kg set
034470 stone 450 mm 122 mm 40 kg set
034472 stone 500 mm 122 mm 40 kg set
034474 stone 550 mm 122 mm 40 kg set
034476 stone 600 mm 122 mm 40 kg set
034487 zilver 400 mm 122 mm 40 kg set
034488 zilver 450 mm 122 mm 40 kg set
034490 zilver 500 mm 122 mm 40 kg set
034492 zilver 550 mm 122 mm 40 kg set
034494 zilver 600 mm 122 mm 40 kg set
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Scala lade met hoogte 122 mm  
en geleiders met 70 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034480 ice 450 mm 122 mm 70 kg set
034482 ice 500 mm 122 mm 70 kg set
034484 ice 550 mm 122 mm 70 kg set
034486 ice 600 mm 122 mm 70 kg set
034471 stone 450 mm 122 mm 70 kg set
034473 stone 500 mm 122 mm 70 kg set
034475 stone 550 mm 122 mm 70 kg set
034477 stone 600 mm 122 mm 70 kg set
034489 zilver 450 mm 122 mm 70 kg set
034491 zilver 500 mm 122 mm 70 kg set
034493 zilver 550 mm 122 mm 70 kg set
034495 zilver 600 mm 122 mm 70 kg set
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GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 186 mm - XPerT LiNe

 

Scala lade met hoogte 186 mm  
en geleiders met 40 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034509 ice 270 mm 186 mm 40 kg set
034510 ice 300 mm 186 mm 40 kg set
034511 ice 350 mm 186 mm 40 kg set
034512 ice 400 mm 186 mm 40 kg set
034513 ice 450 mm 186 mm 40 kg set
034515 ice 500 mm 186 mm 40 kg set
034517 ice 550 mm 186 mm 40 kg set
034519 ice 600 mm 186 mm 40 kg set
034496 stone 270 mm 186 mm 40 kg set
034497 stone 300 mm 186 mm 40 kg set
034498 stone 350 mm 186 mm 40 kg set
034499 stone 400 mm 186 mm 40 kg set
034500 stone 450 mm 186 mm 40 kg set
034502 stone 500 mm 186 mm 40 kg set
034504 stone 550 mm 186 mm 40 kg set
034506 stone 600 mm 186 mm 40 kg set
034522 zilver 270 mm 186 mm 40 kg set
034523 zilver 300 mm 186 mm 40 kg set
034524 zilver 350 mm 186 mm 40 kg set
034525 zilver 400 mm 186 mm 40 kg set
034526 zilver 450 mm 186 mm 40 kg set
034528 zilver 500 mm 186 mm 40 kg set
034530 zilver 550 mm 186 mm 40 kg set
034532 zilver 600 mm 186 mm 40 kg set
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Scala lade met hoogte 186 mm  
en geleiders met 70 kg draagkracht 
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos  
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte draagkracht Verpakking
034514 ice 450 mm 186 mm 70 kg set
034516 ice 500 mm 186 mm 70 kg set
034518 ice 550 mm 186 mm 70 kg set
034520 ice 600 mm 186 mm 70 kg set
034521 ice 650 mm 186 mm 70 kg set
034501 stone 450 mm 186 mm 70 kg set
034503 stone 500 mm 186 mm 70 kg set
034505 stone 550 mm 186 mm 70 kg set
034507 stone 600 mm 186 mm 70 kg set
034508 stone 650 mm 186 mm 70 kg set
034527 zilver 450 mm 186 mm 70 kg set
034529 zilver 500 mm 186 mm 70 kg set
034531 zilver 550 mm 186 mm 70 kg set
034533 zilver 600 mm 186 mm 70 kg set
034534 zilver 650 mm 186 mm 70 kg set
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GrASS ScALA crySTAL PLuS LAde meT hOOGTe 186 mm - XPerT LiNe

 

Scala crystal Plus lade met hoogte 186 mm  
en geleiders met 40 kg draagkracht
Geleiders voor laden met glazen zijwand en  
toebehoren samen verpakt in één handige doos. 
Glas NIET inbegrepen! 
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- geen extra afdekkappen nodig  
- grote stabiliteit, zelfs zonder front  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front 
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Voor glashoogte draagkracht Verpakking
034550 ice 400 mm 140 mm 40 kg set
034551 ice 450 mm 140 mm 40 kg set
034553 ice 500 mm 140 mm 40 kg set
034555 ice 550 mm 140 mm 40 kg set
034557 ice 600 mm 140 mm 40 kg set
034560 stone 400 mm 140 mm 40 kg set
034561 stone 450 mm 140 mm 40 kg set
034563 stone 500 mm 140 mm 40 kg set
034565 stone 550 mm 140 mm 40 kg set
034567 stone 600 mm 140 mm 40 kg set
034570 zilver 400 mm 140 mm 40 kg set
034571 zilver 450 mm 140 mm 40 kg set
034573 zilver 500 mm 140 mm 40 kg set
034575 zilver 550 mm 140 mm 40 kg set
034577 zilver 600 mm 140 mm 40 kg set
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Scala crystal Plus lade met hoogte 186 mm  
en geleiders met 70 kg draagkracht
Geleiders voor laden met glazen zijwand en  
toebehoren samen verpakt in één handige doos. 
Glas NIET inbegrepen! 
 
- geleider met geïntegreerde  
  Soft-close oliedemper  
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en  
  neigingsverstelling  
- geen extra afdekkappen nodig  
- grote stabiliteit, zelfs zonder front  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front 
- voor bodemdikte 16 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Voor glashoogte draagkracht Verpakking
034552 ice 450 mm 140 mm 70 kg set
034554 ice 500 mm 140 mm 70 kg set
034556 ice 550 mm 140 mm 70 kg set
034558 ice 600 mm 140 mm 70 kg set
034559 ice 650 mm 140 mm 70 kg set
034562 stone 450 mm 140 mm 70 kg set
034564 stone 500 mm 140 mm 70 kg set
034566 stone 550 mm 140 mm 70 kg set
034568 stone 600 mm 140 mm 70 kg set
034569 stone 650 mm 140 mm 70 kg set
034572 zilver 450 mm 140 mm 70 kg set
034574 zilver 500 mm 140 mm 70 kg set
034576 zilver 550 mm 140 mm 70 kg set
034578 zilver 600 mm 140 mm 70 kg set
034579 zilver 650 mm 140 mm 70 kg set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGrass scala laden

Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ScALA biNNeNfrONTeN - XPerT LiNe

GrASS ScALA biNNeNfrONTeN: VOOrGemONTeerd - XPerT LiNe
 

front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm
- bestaat uit:  
  - 1 front  
  - 2 eindkappen (voorgemonteerd)  
  - 2 fronthaken (voorgemonteerd)  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking breedte hoogte Verpakking
062927 ice 600 mm 90 mm 1
062930 ice 900 mm 90 mm 1
062933 ice 1200 mm 90 mm 1
062926 stone 600 mm 90 mm 1
062929 stone 900 mm 90 mm 1
062932 stone 1200 mm 90 mm 1
062928 zilver 600 mm 90 mm 1
062931 zilver 900 mm 90 mm 1
062934 zilver 1200 mm 90 mm 1
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front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm
- bestaat uit:  
  - 1 front  
  - 2 eindkappen (voorgemonteerd) 
  - 2 fronthaken (voorgemonteerd)  
  - 2 fronthouders (voorgemonteerd)  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking breedte hoogte Verpakking
062936 ice 600 mm 186 mm 1
062939 ice 900 mm 186 mm 1
062942 ice 1200 mm 186 mm 1
062935 stone 600 mm 186 mm 1
062938 stone 900 mm 186 mm 1
062941 stone 1200 mm 186 mm 1
062937 zilver 600 mm 186 mm 1
062940 zilver 900 mm 186 mm 1
062943 zilver 1200 mm 186 mm 1
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GrASS ScALA biNNeNfrONTeN: OP mAAT Te SNijdeN - XPerT LiNe
 

front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm
- aluminium front op maat te zagen:  
  breedte ladebodem + 50 mm  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen  
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062947 ice 1160 mm 90 mm 1
062946 stone 1160 mm 90 mm 1
062948 zilver 1160 mm 90 mm 1

 

Toebehoren voor Scala binnenfronten  
met hoogte 90 mm
- set bevat:  
  - 2 eindkappen  
  - 2 fronthaken  
  - 2 front/bodemverbinders  
  - schroeven

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront met hoogte Verpakking
062953 ice 90 mm 1
062952 stone 90 mm 1
062954 zilver 90 mm 1

 

front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm  
en voor crystal Plus laden
- aluminium front op maat te zagen:  
  breedte ladebodem + 50 mm  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen  
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062950 ice 1160 mm 186 mm 1
062949 stone 1160 mm 186 mm 1
062951 zilver 1160 mm 186 mm 1

 

Toebehoren voor Scala binnenfronten  
met hoogte 186 mm en voor crystal Plus laden
- set bevat:  
  - 2 eindkappen  
  - 2 fronthaken  
  - 2 fronthouders 
  - 2 front/bodemverbinders  
  - schroeven

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront met hoogte Verpakking
062959 ice 186 mm 1
062958 stone 186 mm 1
062960 zilver 186 mm 1
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front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm  
en met relingen
- aluminium front op maat te zagen:  
  breedte ladebodem + 50 mm  
- toebehoren afzonderlijk te bestellen  
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm 
 
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062950 ice 1160 mm 186 mm 1
062949 stone 1160 mm 186 mm 1
062951 zilver 1160 mm 186 mm 1

 

Toebehoren voor Scala binnenfronten  
voor laden met hoogte 90 mm en met relingen
- set bevat:  
  - 2 eindkappen  
  - 2 fronthaken  
  - 2 front/bodemverbinders  
  - schroeven 
 
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront met hoogte Verpakking
062956 ice 186 mm 1
062955 stone 186 mm 1
062957 zilver 186 mm 1

meeNemer VOOr biNNeNLAdeN
 

meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront type dikte A Verpakking
062226 grijs Scala/Vionaro 4 mm 100
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ScALA LAde - iNduSTrie VerPAkkiNG

GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 63 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Scala ladezijwanden met hoogte 63 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
062344 ice 400 mm 63 mm 20 pr
062345 ice 450 mm 63 mm 20 pr
062346 ice 500 mm 63 mm 20 pr
062347 ice 550 mm 63 mm 20 pr
062340 stone 400 mm 63 mm 20 pr
062341 stone 450 mm 63 mm 20 pr
062342 stone 500 mm 63 mm 20 pr
062343 stone 550 mm 63 mm 20 pr
062348 zilver 400 mm 63 mm 20 pr
062349 zilver 450 mm 63 mm 20 pr
062350 zilver 500 mm 63 mm 20 pr
062351 zilver 550 mm 63 mm 20 pr

 

fronthaak voor Grass Scala ladezijwanden  
met hoogte 63 mm
- per stuk

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
062425 - drevels: dia. 10 mm 100
062424 - expansie drevels: dia. 10 mm 1000
062426 - te schroeven 100
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GrASS 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
062362 ice 270 mm 90 mm 20 pr
062363 ice 300 mm 90 mm 20 pr
062364 ice 350 mm 90 mm 20 pr
062365 ice 400 mm 90 mm 20 pr
062366 ice 450 mm 90 mm 20 pr
062367 ice 500 mm 90 mm 20 pr
062368 ice 550 mm 90 mm 20 pr
062369 ice 600 mm 90 mm 20 pr
062370 ice 650 mm 90 mm 20 pr
062352 stone 270 mm 90 mm 20 pr
062353 stone 300 mm 90 mm 20 pr
062354 stone 350 mm 90 mm 20 pr
062355 stone 400 mm 90 mm 20 pr
062356 stone 450 mm 90 mm 20 pr
062357 stone 500 mm 90 mm 20 pr
062358 stone 550 mm 90 mm 20 pr
062359 stone 600 mm 90 mm 20 pr
062360 stone 650 mm 90 mm 20 pr
062372 zilver 270 mm 90 mm 20 pr
062373 zilver 300 mm 90 mm 20 pr
062374 zilver 350 mm 90 mm 20 pr
062375 zilver 400 mm 90 mm 20 pr
062376 zilver 450 mm 90 mm 20 pr
062377 zilver 500 mm 90 mm 20 pr
062378 zilver 550 mm 90 mm 20 pr
062379 zilver 600 mm 90 mm 20 pr
062380 zilver 650 mm 90 mm 20 pr
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fronthaak voor Grass 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 Grass Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100



VAN OPSTAL • 20192.64

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG Grass scala laden

GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 122 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Scala ladezijwanden met hoogte 122 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
062387 ice 400 mm 122 mm 20 pr
062388 ice 450 mm 122 mm 20 pr
062389 ice 500 mm 122 mm 20 pr
062390 ice 550 mm 122 mm 20 pr
062391 ice 600 mm 122 mm 20 pr
062382 stone 400 mm 122 mm 20 pr
062383 stone 450 mm 122 mm 20 pr
062384 stone 500 mm 122 mm 20 pr
062385 stone 550 mm 122 mm 20 pr
062386 stone 600 mm 122 mm 20 pr
062392 zilver 400 mm 122 mm 20 pr
062393 zilver 450 mm 122 mm 20 pr
062394 zilver 500 mm 122 mm 20 pr
062395 zilver 550 mm 122 mm 20 pr
062396 zilver 600 mm 122 mm 20 pr

 

fronthaak voor Grass Scala ladezijwanden  
met hoogte 122 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
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front/bodem verbinding voor Grass Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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GrASS 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
062406 ice 270 mm 186 mm 20 pr
062407 ice 300 mm 186 mm 20 pr
062408 ice 350 mm 186 mm 20 pr
062409 ice 400 mm 186 mm 20 pr
062410 ice 450 mm 186 mm 20 pr
062411 ice 500 mm 186 mm 20 pr
062412 ice 550 mm 186 mm 20 pr
062413 ice 600 mm 186 mm 20 pr
062414 ice 650 mm 186 mm 20 pr
062397 stone 270 mm 186 mm 20 pr
062398 stone 300 mm 186 mm 20 pr
062399 stone 350 mm 186 mm 20 pr
062400 stone 400 mm 186 mm 20 pr
062401 stone 450 mm 186 mm 20 pr
062402 stone 500 mm 186 mm 20 pr
062403 stone 550 mm 186 mm 20 pr
062404 stone 600 mm 186 mm 20 pr
062405 stone 650 mm 186 mm 20 pr
062415 zilver 270 mm 186 mm 20 pr
062416 zilver 300 mm 186 mm 20 pr
062417 zilver 350 mm 186 mm 20 pr
062418 zilver 400 mm 186 mm 20 pr
062419 zilver 450 mm 186 mm 20 pr
062420 zilver 500 mm 186 mm 20 pr
062421 zilver 550 mm 186 mm 20 pr
062422 zilver 600 mm 186 mm 20 pr
062423 zilver 650 mm 186 mm 20 pr
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fronthaak voor Grass 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 Grass 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 Grass Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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GrASS ScALA crySTAL PLuS LAde meT hOOGTe 186 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Grass Scala crystal Plus
- 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 Voor geleiderlengte Voor glashoogte Verpakking
062477 ice 270 mm 140 mm 20
062478 ice 300 mm 140 mm 20
062479 ice 350 mm 140 mm 20
062480 ice 400 mm 140 mm 20
062481 ice 450 mm 140 mm 20
062482 ice 500 mm 140 mm 20
062483 ice 550 mm 140 mm 20
062484 ice 600 mm 140 mm 20
062485 ice 650 mm 140 mm 20
062468 stone 270 mm 140 mm 20
062469 stone 300 mm 140 mm 20
062470 stone 350 mm 140 mm 20
062471 stone 400 mm 140 mm 20
062472 stone 450 mm 140 mm 20
062473 stone 500 mm 140 mm 20
062474 stone 550 mm 140 mm 20
062475 stone 600 mm 140 mm 20
062476 stone 650 mm 140 mm 20
062486 zilver 270 mm 140 mm 20
062487 zilver 300 mm 140 mm 20
062488 zilver 350 mm 140 mm 20
062489 zilver 400 mm 140 mm 20
062490 zilver 450 mm 140 mm 20
062491 zilver 500 mm 140 mm 20
062492 zilver 550 mm 140 mm 20
062493 zilver 600 mm 140 mm 20
062494 zilver 650 mm 140 mm 20
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fronthaak voor Grass Scala crystal Plus
- per stuk

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
030784 - drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm 100
030392 - drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm 100
030437 - te schroeven 100

 

fronthouder voor Grass Scala crystal Plus
- 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 Grass Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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GrASS ScALA LAde meT hOOGTe 250 mm - iNduSTrie VerPAkkiNG

 

Scala ladezijwanden met hoogte 250 mm
- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling  
- werktuigloze montage en demontage  
  van het front  
- per paar  
 
- fronthaken, fronthouders, frontclip 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
063231 ice 450 mm 250 mm 1 pr
063232 ice 500 mm 250 mm 1 pr
063233 ice 550 mm 250 mm 1 pr
063234 ice 600 mm 250 mm 1 pr
063240 zilver 450 mm 250 mm 1 pr
063241 zilver 500 mm 250 mm 1 pr
063242 zilver 550 mm 250 mm 1 pr
063243 zilver 600 mm 250 mm 1 pr
063249 stone 450 mm 250 mm 1 pr
063250 stone 500 mm 250 mm 1 pr
063251 stone 550 mm 250 mm 1 pr
063252 stone 600 mm 250 mm 1 pr

 

fronthaak voor Grass Scala ladezijwanden  
met hoogte 250 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 Grass Scala ladezijwanden  
met hoogte 250 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
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frontclip voor Grass Scala ladezijwanden  
met hoogte 250 mm
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
063254 - - 10

 

front/bodem verbinding voor Grass Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031605 - - 100
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ScALA biNNeNfrONTeN - iNduSTrie VerPAkkiNG

GrASS ScALA biNNeNfrONTeN: OP mAAT Te SNijdeN - iNduSTrie VerPAkkiNG
 

front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm
- aluminium front op maat te zagen:  
  breedte ladebodem + 50 mm  
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk  
  te bestellen  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062905 ice 1160 mm 90 mm 20
062904 stone 1160 mm 90 mm 20
062906 zilver 1160 mm 90 mm 20

 

eindkappen voor Scala binnenfronten  
met hoogte 90 mm

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront met hoogte Verpakking
062911 ice 90 mm 60
062910 stone 90 mm 60
062912 zilver 90 mm 60

 

fronthaak voor Scala binnenfronten  
met hoogte 90 mm

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
030437 - te schroeven 100

 

Zelftappende schroeven
- voor de bevestiging van de fronthaken  
  en fronthouders 
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm  
- per stuk (minimum afname 100 stuks)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062916 zwart verzinkt - 100
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front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm
- aluminium front op maat te zagen:  
  breedte ladebodem + 50 mm  
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk  
  te bestellen  
 
- diepte kast: geleider + 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
062908 ice 1160 mm 186 mm 10
062907 stone 1160 mm 186 mm 10
062909 zilver 1160 mm 186 mm 10

 

eindkappen voor Scala binnenfronten  
met hoogte 186 mm

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront met hoogte Verpakking
062914 ice 186 mm 30
062913 stone 186 mm 30
062915 zilver 186 mm 30

 

fronthaak voor Scala binnenfronten  
met hoogte 186 mm

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
030437 - te schroeven 100

 

fronthouder voor Scala binnenfronten  
met hoogte 186 mm

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
062497 - te schroeven 100

 

Zelftappende schroeven
- voor de bevestiging van de fronthaken  
  en fronthouders 
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm  
- per stuk (minimum afname 100 stuks)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062916 zwart verzinkt - 100
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frONT/bOdemVerbiNder VOOr GrASS ScALA biNNeNfrONTeN
 

front/bodemverbinder voor Scala binnenfronten
- voor binnenladen met een breedte vanaf 600 mm  
- KB = korpus breedte

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062945 - - 100

meeNemer VOOr biNNeNLAdeN
 

meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

bestelnr. Afwerking Voor binnenfront type dikte A Verpakking
062226 grijs Scala/Vionaro 4 mm 100
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GrASS NOVA PrO GeLeiderS VOOr ScALA LAdeZijwANdeN

GrASS NOVA PrO GeLeiderS VOOr ScALA LAdeZijwANdeN
 

Nova Pro geleider voor Scala
- volledig uittrekbare geleider  
- met geïntegreerde Soft-close oliedemper  
- per paar  
 
- CAD bestanden zijn te downloaden op:  
  www.grass.at/cad.html

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
062600 verzinkt staal 270 mm 40 kg 20 pr
062601 verzinkt staal 300 mm 40 kg 20 pr
062602 verzinkt staal 350 mm 40 kg 20 pr
062603 verzinkt staal 400 mm 40 kg 20 pr
062604 verzinkt staal 450 mm 40 kg 20 pr
062606 verzinkt staal 500 mm 40 kg 20 pr
062608 verzinkt staal 550 mm 40 kg 20 pr
062610 verzinkt staal 600 mm 40 kg 20 pr
062605 verzinkt staal 450 mm 70 kg 20 pr
062607 verzinkt staal 500 mm 70 kg 20 pr
062609 verzinkt staal 550 mm 70 kg 20 pr
062611 verzinkt staal 600 mm 70 kg 20 pr
062612 verzinkt staal 650 mm 70 kg 20 pr

AfSTANdhOuder VOOr GrASS NOVA PrO GeLeiderS
 

Afstandhouder voor Nova Pro geleiders
- per stuk

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
062980 antraciet 25 mm 100
032495 grijs 25 mm 100
062918 wit 25 mm 100

eurOSchrOeVeN VOOr GrASS NOVA PrO GeLeiderS
 

euroschroef voor Nova Pro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030996 vernikkeld 6 mm 8,5 mm 100
028993 vernikkeld 6 mm 11,5 mm 100
028994 vernikkeld 6 mm 13 mm 100
028995 vernikkeld 6 mm 14,5 mm 100
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dreVeL VOOr GrASS NOVA PrO GeLeiderS
 

drevel voor Nova Pro geleiders

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030433 wit 10 mm 12 mm 100

ZijdeLiNGSe STAbiLiSATOr VOOr GrASS NOVA PrO GeLeiderS
 

Zijdelingse stabilisator voor Nova Pro geleiders
- te overwegen voor laden vanaf 90 cm breed  
- naast de stabilisator dient u ook de  
  synchroongeleiding te bestellen  
- kan naar wens in de breedte ingekort worden  
- set bestaat uit:  
  - stang  
  - 2 bevestigingen (links en rechts)  
  - 2 tandwielen die in de stang passen en  
    over de synchroongeleiding rollen

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031777 - 900 mm 10
062499 - 1000 mm 10
062500 - 1100 mm 10
062501 - 1200 mm 10
031779 - 1500 mm 10

 

Synchroongeleiding voor zijdelingse stabilisator
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte minimum diepte van de kast Verpakking
062972 zilver 450 mm 469 mm 10 pr
031778 zilver 500 mm 519 mm 10 pr
062973 zilver 550 mm 569 mm 10 pr
032061 zilver 600 mm 619 mm 10 pr
032484 zilver 650 mm 669 mm 10 pr
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GrASS ScALA: TiPmATic SOfT-cLOSe
 

Tipmatic Soft-close Nova Pro
- voor Nova Pro Scala 
- minimum corpusbreedte: 300 mm  
 
- synchronisatie stang steeds afzonderlijk  
  te bestellen  
- steun voor synchronisatie stang afzonderlijk  
  te bestellen vanaf corpusbreedte 800 mm  
  of fronthoogte meer dan 600 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062620 - - 10

 

Tipmatic Soft-close synchronisatie stang 
- om in te korten

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
062623 - 962 mm 10

 

Tipmatic Soft-close Nova Pro steun  
voor synchronisatie stang
- per stuk  
- te monteren vanaf corpusbreedte 800 mm  
  of fronthoogte meer dan 600 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062621 - - 100
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GrASS ScALA: TOebehOreN

reLiNGeN VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

rechthoekige relingen voor Scala laden
- per set  
- set bevat:  
  - 2 rechthoekige relingen  
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan het front  
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand  
  - 2 afdekkappen

bestelnr. Afwerking Voor geleiderlengte Verpakking
062438 ice 270 mm 1
062439 ice 300 mm 1
062440 ice 350 mm 1
062441 ice 400 mm 1
062442 ice 450 mm 1
062443 ice 500 mm 1
062444 ice 550 mm 1
062445 ice 600 mm 1
062446 ice 650 mm 1
062429 stone 270 mm 1
062430 stone 300 mm 1
062431 stone 350 mm 1
062432 stone 400 mm 1
062433 stone 450 mm 1
062434 stone 500 mm 1
062435 stone 550 mm 1
062436 stone 600 mm 1
062437 stone 650 mm 1
062447 zilver 270 mm 1
062448 zilver 300 mm 1
062449 zilver 350 mm 1
062450 zilver 400 mm 1
062451 zilver 450 mm 1
062452 zilver 500 mm 1
062453 zilver 550 mm 1
062454 zilver 600 mm 1
062455 zilver 650 mm 1
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rechthoekige relingen met steun voor  
Scala laden
- per set  
- set bevat:  
  - 2 rechthoekige relingen met steun 
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan het front  
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand  
  - 2 afdekkappen

bestelnr. Afwerking Voor geleiderlengte Verpakking
062460 ice 400 mm 1
062461 ice 450 mm 1
062462 ice 500 mm 1
062463 ice 550 mm 1
062513 ice 600 mm 1
062514 ice 650 mm 1
062456 stone 400 mm 1
062457 stone 450 mm 1
062458 stone 500 mm 1
062459 stone 550 mm 1
062511 stone 600 mm 1
062512 stone 650 mm 1
062464 zilver 400 mm 1
062465 zilver 450 mm 1
062466 zilver 500 mm 1
062467 zilver 550 mm 1
062515 zilver 600 mm 1
062516 zilver 650 mm 1

 

dwarsreling voor rechthoekige relingen Scala
- per stuk 
- op maat te zagen: corpusbreedte -102 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
062503 ice 1150 mm 10
062502 stone 1150 mm 10
062504 zilver 1150 mm 10
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relinghouder voor dwarsreling
- per stuk  
- voor rechthoekige dwarsrelingen  
- passend op alle Grass Scala ladezijwanden,  
  Crystal Plus ladezijwanden en zijrelingen  
- de houder is geveerd en heft het dikteverschil  
  tussen de Scala zijwand en de Crystal Plus  
  zijwand op

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062523 ice - 200
062522 stone - 200
062524 zilver - 200

 

relinghouder voor dwarsreling
- per stuk 
- voor rechthoekige relingen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062506 ice - 100
062505 stone - 100
062507 zilver - 100

 

relinghouder crystal Plus voor dwarsreling
- per stuk 
- voor Scala Crystal Plus zijwanden

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062509 ice - 100
062508 stone - 100
062510 zilver - 100

 

Verdeler voor dwarsreling
- per stuk  
- wordt op de dwarsreling geklipst

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062982 ice - 1
062981 stone - 1
062983 zilver - 1
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ruGwANdhOuder VOOr VerLAAGde ruGwANd VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

rugwandhouder voor verlaagde rugwand
- om een verlaagde rug te monteren zodat  
  de lade onder een syphon kan 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Links/rechts Verpakking
062986 ice links 50
062987 ice rechts 50
062984 stone links 50
062985 stone rechts 50
062988 zilver links 50
062989 zilver rechts 50

LAdeVerdeLerS VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

Ladeverdeler voor Scala laden
- op maat te zagen: breedte ladebodem -52 mm  
- de verdeler klemt zich in de lade  
  d.m.v. een veer in de houders  
- houders afzonderlijk te bestellen (per stuk)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
062921 ice ladeverdeler 1185 mm 1
062924 ice houder voor ladeverdeler - 1
062920 stone ladeverdeler 1185 mm 1
062923 stone houder voor ladeverdeler - 1
062922 zilver ladeverdeler 1185 mm 1
062925 zilver houder voor ladeverdeler - 1
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LAdeVerdeLerS TyPe TAViNeA OPTimA VOOr GrASS ScALA POTTeNLAdeN

 

Ladeverdeler type Tavinea Optima  
voor Scala pottenladen
- op maat te zagen: binnenmaat corpus -70 mm  
- houders (1), Smartboards (2) en verdeler (3)  
  afzonderlijk te bestellen (per stuk)  
- de geveerde houders compenseren  
  de breedte verschillen tussen de Scala en  
  de Crystal Plus laden

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte hoogte Verpakking
063222 ice ladeverdeler (3) 1098 mm 95 mm 1

063214 wit houder voor 
ladeverdeler (1) - - 1

063217 wit Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1

063221 stone ladeverdeler (3) 1098 mm 95 mm 1

063213 antraciet houder 
voor ladeverdeler (1) - - 1

063216 antraciet Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1

063223 zilver ladeverdeler (3) 1098 mm 95 mm 1

063212 grijs houder 
voor ladeverdeler (1) - - 1

063215 grijs Smartboard 
voor ladeverdeler (2) - - 1
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cLiPS VOOr STAALruGwANd bij GrASS ScALA LAdeN
 

clips voor staalrugwand bij Grass Scala laden
- montageclips voor een gereedschapsloze montage  
  van de staalrugwand op de ladezijkanten 
- per set

bestelnr. Afwerking Voor ladehoogte Verpakking
063321 grijs 90 en 122 mm set
063322 grijs 186 mm en Crystal Plus set

bLiNde frONTbeVeSTiGiNG GrASS ScALA
 

blinde frontbevestiging
- werktuigloze montage en demontage van het front  
- hoogteregeling: +/- 2 mm 
- zijwaartse regeling: +/- 1,5 mm  
- fronthaken afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062944 - - set

 

fronthaak voor blinde frontbevestiging
- per stuk

bestelnr. Afwerking montage Verpakking
030437 - te schroeven 100
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AfdekkAPPeN VOOr reGeLSchrOeVeN VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

Afdekkappen voor regelschroeven  
bij Grass Scala laden met hoogte 122 en 186 mm
- per set

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062527 ice voor hoogte 122 en 186 mm set
062526 stone voor hoogte 122 en 186 mm set
062528 zilver voor hoogte 122 en 186 mm set

 

Afdekkappen voor regelschroeven  
bij Grass Scala laden met hoogte 250 mm
- per set

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
062530 ice voor hoogte 250 mm set
062529 stone voor hoogte 250 mm set
062531 zilver voor hoogte 250 mm set
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bOdemS eN ruGwANdeN VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

rugwanden voor Grass Scala laden  
met hoogte 90 mm
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063180 grafiet 500 mm 90 mm 406 mm 84 mm 16 mm 1
063181 grafiet 600 mm 90 mm 506 mm 84 mm 16 mm 1
063182 grafiet 900 mm 90 mm 806 mm 84 mm 16 mm 1
063183 grafiet 1200 mm 90 mm 1106 mm 84 mm 16 mm 1
063176 wit 500 mm 90 mm 406 mm 84 mm 16 mm 1
063177 wit 600 mm 90 mm 506 mm 84 mm 16 mm 1
063178 wit 900 mm 90 mm 806 mm 84 mm 16 mm 1
063179 wit 1200 mm 90 mm 1106 mm 84 mm 16 mm 1
063172 zilver 500 mm 90 mm 406 mm 84 mm 16 mm 1
063173 zilver 600 mm 90 mm 506 mm 84 mm 16 mm 1
063174 zilver 900 mm 90 mm 806 mm 84 mm 16 mm 1
063175 zilver 1200 mm 90 mm 1106 mm 84 mm 16 mm 1

 

rugwanden voor Grass Scala laden  
met hoogte 122 mm
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063192 grafiet 500 mm 122 mm 406 mm 116 mm 16 mm 1
063193 grafiet 600 mm 122 mm 506 mm 116 mm 16 mm 1
063194 grafiet 900 mm 122 mm 806 mm 116 mm 16 mm 1
063195 grafiet 1200 mm 122 mm 1106 mm 116 mm 16 mm 1
063188 wit 500 mm 122 mm 406 mm 116 mm 16 mm 1
063189 wit 600 mm 122 mm 506 mm 116 mm 16 mm 1
063190 wit 900 mm 122 mm 806 mm 116 mm 16 mm 1
063191 wit 1200 mm 122 mm 1106 mm 116 mm 16 mm 1
063184 zilver 500 mm 122 mm 406 mm 116 mm 16 mm 1
063185 zilver 600 mm 122 mm 506 mm 116 mm 16 mm 1
063186 zilver 900 mm 122 mm 806 mm 116 mm 16 mm 1
063187 zilver 1200 mm 122 mm 1106 mm 116 mm 16 mm 1
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rugwanden voor Grass Scala laden  
met hoogte 186 mm
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor  
  ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling 
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063204 grafiet 500 mm 186 mm 406 mm 185 mm 16 mm 1
063205 grafiet 600 mm 186 mm 506 mm 185 mm 16 mm 1
063206 grafiet 900 mm 186 mm 806 mm 185 mm 16 mm 1
063207 grafiet 1200 mm 186 mm 1106 mm 185 mm 16 mm 1
063200 wit 500 mm 186 mm 406 mm 185 mm 16 mm 1
063201 wit 600 mm 186 mm 506 mm 185 mm 16 mm 1
063202 wit 900 mm 186 mm 806 mm 185 mm 16 mm 1
063203 wit 1200 mm 186 mm 1106 mm 185 mm 16 mm 1
063196 zilver 500 mm 186 mm 406 mm 185 mm 16 mm 1
063197 zilver 600 mm 186 mm 506 mm 185 mm 16 mm 1
063198 zilver 900 mm 186 mm 806 mm 185 mm 16 mm 1
063199 zilver 1200 mm 186 mm 1106 mm 185 mm 16 mm 1

 

rugwanden voor Grass Scala laden  
met hoogte 250 mm
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor  
  ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling 
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kast-
breedte

Voor lade-
hoogte breedte hoogte dikte Verpakking

063263 grafiet 500 mm 250 mm 406 mm 249 mm 16 mm 1
063264 grafiet 600 mm 250 mm 506 mm 249 mm 16 mm 1
063265 grafiet 900 mm 250 mm 806 mm 249 mm 16 mm 1
063266 grafiet 1200 mm 250 mm 1106 mm 249 mm 16 mm 1
063259 wit 500 mm 250 mm 406 mm 249 mm 16 mm 1
063260 wit 600 mm 250 mm 506 mm 249 mm 16 mm 1
063261 wit 900 mm 250 mm 806 mm 249 mm 16 mm 1
063262 wit 1200 mm 250 mm 1106 mm 249 mm 16 mm 1
063255 zilver 500 mm 250 mm 406 mm 249 mm 16 mm 1
063256 zilver 600 mm 250 mm 506 mm 249 mm 16 mm 1
063257 zilver 900 mm 250 mm 806 mm 249 mm 16 mm 1
063258 zilver 1200 mm 250 mm 1106 mm 249 mm 16 mm 1
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bodems voor Grass Scala laden
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm) 
- kan ingekort worden 
- gemelamineerde spaanplaat  
- aan 2 zijden afgeboord met ABS 1 mm  
  (voor- en achterzijde)  
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1  
- densiteit 650-700 kg/m³  
- individueel verpakt

bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte breedte diepte dikte Verpakking
063168 grafiet 500 mm 406 mm 481 mm 16 mm 1
063169 grafiet 600 mm 506 mm 481 mm 16 mm 1
063170 grafiet 900 mm 806 mm 481 mm 16 mm 1
063171 grafiet 1200 mm 1106 mm 481 mm 16 mm 1
063208 grafiet 1200 mm 1106 mm 631 mm 16 mm 1
063164 wit 500 mm 406 mm 481 mm 16 mm 1
063165 wit 600 mm 506 mm 481 mm 16 mm 1
063166 wit 900 mm 806 mm 481 mm 16 mm 1
063167 wit 1200 mm 1106 mm 481 mm 16 mm 1
063209 wit 1200 mm 1106 mm 631 mm 16 mm 1
063160 zilver 500 mm 406 mm 481 mm 16 mm 1
063161 zilver 600 mm 506 mm 481 mm 16 mm 1
063162 zilver 900 mm 806 mm 481 mm 16 mm 1
063163 zilver 1200 mm 1106 mm 481 mm 16 mm 1
063210 zilver 1200 mm 1106 mm 631 mm 16 mm 1
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kuNSTSTOf iNLeGLAdeN TyPe cLASSicO VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

kunststof inleglade type classico  
voor Grass Scala laden
- op maat voor Grass Scala laden  
  (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)  
- de kleur en het strakke design  
  van deze besteklade vormen een perfecte  
  combinatie met de Grass Scala lade

bestelnr. Afwerking Type breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte Verpakking

041920 antraciet 30 206 mm 480 mm 50,5 mm 300 mm 1
041921 antraciet 35 256 mm 480 mm 50,5 mm 350 mm 1
041922 antraciet 40 306 mm 480 mm 50,5 mm 400 mm 1
041923 antraciet 45 356 mm 480 mm 50,5 mm 450 mm 1
041924 antraciet 50 406 mm 480 mm 50,5 mm 500 mm 1
041925 antraciet 55 456 mm 480 mm 50,5 mm 550 mm 1
041926 antraciet 60 506 mm 480 mm 50,5 mm 600 mm 1
041927 antraciet 70 606 mm 480 mm 50,5 mm 700 mm 1
041928 antraciet 80 706 mm 480 mm 50,5 mm 800 mm 1
041929 antraciet 90 806 mm 480 mm 50,5 mm 900 mm 1
041930 antraciet 100 906 mm 480 mm 50,5 mm 1000 mm 1
041931 antraciet 110 1006 mm 480 mm 50,5 mm 1100 mm 1
041932 antraciet 120 1106 mm 480 mm 50,5 mm 1200 mm 1

 

messenhouder voor inlegladen classico
- passend in inleglade Classico 60, 70, 80,  
  90, 110 en 120 
- voor 5 messen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041935 antraciet - 1
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kruidenhouder voor inlegladen classico
- passend in inleglade Classico 60, 70, 80,  
  90, 110 en 120

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041936 antraciet - 1

kuNSTSTOf iNLeGLAdeN TyPe SePArAdO VOOr GrASS ScALA LAdeN
 

kunststof inleglade type Separado 550  
voor Grass Scala laden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041968 antraciet 300 mm 480 mm 50,5 mm 1

 

kunststof inleglade type Separado 550 flex 
voor Grass Scala laden
- inclusief uitneembare verdeler

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041970 antraciet 300 mm 480 mm 50,5 mm 1

 

kunststof inleglade voor kruidenpotjes  
type Separado 550 voor Grass Scala laden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041969 antraciet 300 mm 480 mm 50,5 mm 1
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kuNSTSTOf iNLeGLAdeN TyPe SePArAdO VOOr GrASS ScALA POTTeNLAdeN
 

Set met 3 verdelingen type Separado  
voor Grass Scala pottenladen
- met 3 eikenhouten verdelingen 
- hoogte van de verdelingen: 170 mm

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041945 antraciet 345 mm 480 mm 90 mm 1

 

Set met 3 glazen potten type Separado  
voor Grass Scala pottenladen
- met eikenhouten houder en 3 glazen potten 
- met 1 eikenhouten verdeling 
- hoogte van de potten: 170 mm

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041946 antraciet 345 mm 480 mm 90 mm 1

kuNSTSTOf iNLeGLAdeN VOOr kruideNPOTjeS TyPe SALSA OP mAAT Te SNijdeN
 

kunststof inleglade voor kruidenpotjes  
type Salsa 
- op maat te snijden

bestelnr. Afwerking Type breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte Verpakking

041964 antraciet 40 300-340 mm 440-490 mm 49 mm 400 mm 1
041965 antraciet 45 350-390 mm 440-490 mm 49 mm 450 mm 1
041966 antraciet 50 400-440 mm 440-490 mm 49 mm 500 mm 1
041967 antraciet 60 500-540 mm 440-490 mm 49 mm 600 mm 1
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ANTi-SLiP mATTeN
 

Anti-slipmat type Solid
- op rol van 20 meter  
- op de diepte maat van de Nova Pro Scala laden

bestelnr. Afwerking breedte Lengte Verpakking
050173 antraciet 480 mm 20 meter 1
050171 wit 480 mm 20 meter 1
050175 zilver 480 mm 20 meter 1
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Geleiders en schuifdeurbeslag

GrASS ScALA LAdeN eN GrASS NOVA PrO GeLeiderS: mAchiNeS eN werkTuiGeN

GrASS ScALA LAdeN eN GrASS NOVA PrO GeLeiderS: mAchiNeS eN werkTuiGeN
 

Pneumatische tafel-top machine type ZmV-TP3
- half-automatische montage 
- maximum corpusbreedte: 1200 mm  
- eenvoudige, pneumatische bediening  
- geschikt voor Scala laden met hoogte  
  63 mm, 90 mm, 122 mm en 186 mm  
  en eveneens voor Vionaro laden met hoogte  
  63 mm, 89 mm, 121 mm en 185 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062300 - - 1

 

boormal voor Grass Nova Pro geleiders
- set bevat:  
  - 1 maatlat 
  - 4 aanslagelementen 
  - 2 aanslagplaten

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030776 - - 1

 

boormal voor Grass Nova Pro geleiders
- te gebruiken met centreerboor (bestelnr. 047530)

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030543 - - 1

 

centreerboor voor Grass Nova Pro geleiders
- voor het voorboren van houtschroeven  
  met diameter 3,5 mm 
- de boor is standaard inbegrepen, maar kan 
  afzonderlijk als wisselstuk besteld worden

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047530 - centreerboor 1
031336 - vervangboor dia. 2,7 mm 1
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houtboor met stelring voor Grass Nova Pro 
geleiders
- voor het voorboren van euroschroeven

bestelnr. Afwerking diameter Lengte Verpakking
030999 - 5 mm 75 mm 1

 

inslagwerktuig voor front/bodem verbinder  
Grass Scala laden
- om de front/bodem verbinder te positioneren en  
  in te slaan

bestelnr. Afwerking - Verpakking
063226 - - 1

 

inslagwerktuig voor fronthouders  
Grass Scala laden
- om de fronthouders te positioneren en  
  in te slaan

bestelnr. Afwerking - Verpakking
063224 - - 1

 

inslagwerktuig voor fronthaken Grass Scala laden
- om de fronthaken te positioneren en  
  in te slaan

bestelnr. Afwerking Voor ladehoogte Verpakking
062330 - 63 mm 1
062313 - 90/122/186 mm en Crystal Plus 1
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markeerhulp voor fronthaken Grass Scala laden
- voor de precieze markering van de boring  
  voor de fronthaken

bestelnr. Afwerking Voor ladehoogte Verpakking
032147 - 63 mm 1
030387 - 90/122 mm 1
062968 - 186 mm 1

 

boorsjabloon voor binnenfronten  
Grass Scala laden
- om de binnenfronten voor te boren

bestelnr. Afwerking - Verpakking
062919 - - 1
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Geleiders en schuifdeurbeslagGrass Sensomatic

GrASS SeNSOmATic

GrASS SeNSOmATic SiNGLe SeT VOOr ScALA eN ViONArO LAdeN
 

Grass sensomatic single set
- volledige set voor 1 lade  
- geschikt voor Scala en Vionaro alsook 
  houten laden 
- de set bevat:  
  - 1 duwmotor 
  - 1 montageset 
  - 1 gestabiliseerde voeding 
  - 4 veerdempers

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033335 - - set

GrASS SeNSOmATic VOOr ScALA eN ViONArO LAdeN
 

Sensomatic duwmotor
- U hebt 1 duwmotor per lade (< 1200 mm) nodig. 
  Voor laden vanaf 1200 mm breed en voor 
  spoeltafelladen hebt u 2 duwmotoren nodig. 
  Indien u 2 motoren gebruikt dient u deze te 
  verbinden met onderstaand verbindingssnoer.  
- de arm van de duwmotor moet altijd tegen de 
  bodem van de lade duwen 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Volt Verpakking
033123 zwart 24V 10

 

Sensomatic gestabiliseerde voeding
- u hebt 1 gestabiliseerde voeding nodig voor 
  maximum 30 laden, waarvan er 3 gelijktijdig 
  geopend kunnen worden 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Volt Verpakking
033125 zwart 170 mm 65 mm 39 mm 24V 10

 

Sensomatic voedingssnoer 230V
- voor gestabiliseerde voeding (bestelnr. 033125)

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033137 zwart 2000 mm 10
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Sensomatic verbindingssnoer laagspanning

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033140 zwart 1000 mm 10
033141 zwart 1600 mm 10

 

Sensomatic verbindingssnoer voor synchroon-
werking van de motoren
- enkel nodig indien u meer dan 1 motor 
  per lade gebruikt (laden vanaf 1200 mm 
  en spoeltafellade)

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033138 zwart 10 m 10

 

Sensomatic verticale profielen met 
voedingssnoer
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033134 aluminium 650 mm 10
033135 aluminium 750 mm 10
033136 aluminium 1170 mm 10

 

Sensomatic verbindingsstuk profielen
- u hebt 2 verbindingsstukken per paar 
  profielen nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033132 grijs 200 mm 20

 

Sensomatic bevestiging voor profielen
- U hebt minstens 1 bevestiging (bodem corpus) 
  nodig per set profielen. Indien u de profielen 
  ook tegen de bovenzijde van het corpus wenst te 
  bevestigen, dan hebt u 2 bevestigingen nodig. 
  Wanneer u de profielen niet tegen de bovenzijde 
  bevestigt, dan dient u ze d.m.v. een rugwand-  
  bevestiging (bestelnr. 033130 of 033131) aan 
  de rugzijde van het corpus te bevestigen. 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033126 verzinkt 200 mm 20
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Sensomatic rugwandbevestiging voor profielen: 
opdek 0 mm
- Indien u de profielen niet wenst te monteren 
  aan de bovenzijde van het corpus, dan dient u 
  deze aan de rugwand van het corpus te bevestigen. 
  Let wel: u dient de profielen onderaan steeds aan 
  de bodem van het corpus te bevestigen met 
  de bevestiging met bestelnr. 033126  
- per stuk

bestelnr. Afwerking Opdek Verpakking
033130 grijs 0 mm 10

 

Sensomatic rugwandbevestiging voor profielen: 
opdek 4,5 mm
- Indien u de profielen niet wenst te monteren 
  aan de bovenzijde van het corpus, dan dient u 
  deze aan de rugwand van het corpus te bevestigen. 
  Let wel: u dient de profielen onderaan steeds aan 
  de bodem van het corpus te bevestigen met 
  de bevestiging met bestelnr. 033126 
- per stuk

bestelnr. Afwerking Opdek Verpakking
033131 grijs 4,5 mm 10

 

Sensomatic profielen voor rugwandmontage
- Deze profielen hebt u enkel nodig wanneer u 
  1 onafhankelijke lade (bijvoorbeeld onder een 
  spoelbak) wil voorzien van de Sensomatic. 
  U hebt hierbij nog 2 verbindingsstukken nodig 
  (bestelnr. 033132), maar u dient geen 
  bevestigingen, profielen noch montageset 
  te bestellen.  
- per paar

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033133 aluminium - 10

 

Sensomatic montageset met hoogte 100 mm
- voor bodemmontage 
- De montageset hebt u enkel nodig wanneer u 
  1 onafhankelijke lade wil voorzien van 
  de Sensomatic. 
  U dient hiervoor geen verbindingsstukken, 
  bevestigingen of profielen te bestellen.  
- U hebt 1 montageset per duwmotor nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
033127 aluminium/verzinkt 100 mm 10
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Sensomatic montageset met hoogte 120 mm
- voor laden tot 90 mm hoog 
- De montageset hebt u enkel nodig wanneer u 
  1 onafhankelijke lade wil voorzien van 
  de Sensomatic. 
  U dient hiervoor geen verbindingsstukken, 
  bevestigingen of profielen te bestellen.  
- U hebt 1 montageset per duwmotor nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
033128 aluminium/verzinkt 120 mm 10

 

Sensomatic montageset met hoogte 170 mm
- voor laden tot 122 mm hoog en laden met reling 
- De montageset hebt u enkel nodig wanneer u 
  1 onafhankelijke lade wil voorzien van 
  de Sensomatic. 
  U dient hiervoor geen verbindingsstukken, 
  bevestigingen of profielen te bestellen.  
- U hebt 1 montageset per duwmotor nodig 
- per stuk

bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
033129 aluminium/verzinkt 170 mm 10

 

Sensomatic veerdemper
- U hebt 2 veerdempers per lade nodig. 
  Bij laden met front hoger dan 300 mm dient 
  u 4 veerdempers te gebruiken. 
- de veerdemper kan in het front of in het corpus 
  gemonteerd worden   
- per stuk

bestelnr. Afwerking diameter Voeg front/corpus Verpakking
033144 grijs 5 2,2 mm 100
033145 grijs 8 2,2 mm 100
033146 grijs 5 3 mm 100
033147 grijs 8 3 mm 100
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Geleiders en schuifdeurbeslagLaden in aluminium

SPeedbOX ALumiNium LAdeN

SPeedbOX meT VOLLediG uiTTrekbAre GeLeiderS
 

Volledig uittrekbare sets type k3bTS 
met zijwandhoogte 95 mm met demper
- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en  
  bijhorend beslag

bestelnr. Afwerking Lengte Voor een kast met  
nuttige diepte draagkracht Verpakking

032243 aluminium 280 mm 30 30 kg 10
032244 aluminium 380 mm 40 30 kg 10
032245 aluminium 430 mm 45 30 kg 10
031634 aluminium 480 mm 50 30 kg 10
032246 aluminium 530 mm 55 30 kg 10

 

Volledig uittrekbare sets k3hTS 
met zijwandhoogte 190 mm met demper
- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en  
  bijhorend beslag

bestelnr. Afwerking Lengte Voor een kast met 
nuttige diepte draagkracht Verpakking

032247 aluminium 280 mm 30 30 kg 5
032248 aluminium 380 mm 40 30 kg 5
032249 aluminium 430 mm 45 30 kg 5
031635 aluminium 480 mm 50 30 kg 5
032250 aluminium 530 mm 55 30 kg 5
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Volledig uittrekbare sets k5hTS 
met zijwandhoogte 190 mm met demper
- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en  
  bijhorend beslag

bestelnr. Afwerking Lengte Voor een kast met 
nuttige diepte draagkracht Verpakking

032514 aluminium 530 mm 55 50 kg 5
032515 aluminium 630 mm 65 50 kg 5

SPeedbOX ALumiNium ruGPrOfieL
 

Speedbox aluminium rugprofiel

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
031584 aluminium 3000 mm 95 mm 10
031585 aluminium 3000 mm 190 mm 5

 

montageset voor Speedbox aluminium 
rugprofiel
- bestaat uit 4 schroeven en 4 vierkantsluitplaten

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031586 aluminium   set
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SPeedbOX ALumiNium frONTPrOfieL
 

Speedbox aluminium frontprofiel
- front voor inliggende laden

bestelnr. Afwerking Lengte hoogte Verpakking
032424 aluminium 3000 mm 103 mm 5
032425 aluminium 3000 mm 197 mm 5

 

montageset voor Speedbox aluminium 
frontprofiel

bestelnr. Afwerking Voor hoogte Verpakking
032426 aluminium 103 mm set
032427 aluminium 197 mm set

STAbiLiSATOr VOOr SPeedbOX
 

Stabilisatorset voor Speedbox

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031590 grijs - 1

 

Gabarit type T32 voor Speedbox

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031563 grijs - 1 pr
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Geleiders en schuifdeurbeslagGeleiders Accuride

Accuride GeLeiderS

Accuride GeLeiderS

Alle Accuride geleiders zijn kwaliteitsproducten. De geleiders en kogelhouders worden vervaardigd uit koud gewalst staal. Pas na de 
bewerking worden de onderdelen verzinkt. De kogellagers bestaan uit carbon chroomstaal, bij de montage gesmeerd voor de ganse 
gebruiksduur met temperatuurbestendig vet.
 

Accuride geleider type 3832 b
- volledig uittrekbaar 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
031428 verzinkt 250 mm 41 kg 10 pr
031429 verzinkt 300 mm 42 kg 10 pr
031430 verzinkt 350 mm 43 kg 10 pr
031352 verzinkt 400 mm 44 kg 10 pr
031353 verzinkt 450 mm 45 kg 10 pr
031354 verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
031355 verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
031432 verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
031433 verzinkt 650 mm 44 kg 10 pr
031434 verzinkt 700 mm 43 kg 10 pr
031435 zwart verzinkt 250 mm 41 kg 10 pr
031436 zwart verzinkt 300 mm 42 kg 10 pr
031437 zwart verzinkt 350 mm 43 kg 10 pr
031438 zwart verzinkt 400 mm 44 kg 10 pr
031439 zwart verzinkt 450 mm 45 kg 10 pr
031440 zwart verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
031441 zwart verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
031442 zwart verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
031443 zwart verzinkt 650 mm 44 kg 10 pr
031444 zwart verzinkt 700 mm 43 kg 10 pr
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Accuride geleider type 3832 ec
- volledig uittrekbaar 
- met Easy Close dempingsysteem  
- demonteerbaar  
- per paar  
 
- hulpstuk voor bodembevestiging niet mogelijk

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
033344 verzinkt 350 mm 45 kg 10 pr
033345 verzinkt 400 mm 45 kg 10 pr
033346 verzinkt 450 mm 45 kg 10 pr
033347 verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
033348 verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
033349 verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
033350 verzinkt 650 mm 45 kg 10 pr
033351 verzinkt 700 mm 45 kg 10 pr
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Accuride geleider type 3832 Sc
- volledig uittrekbaar 
- zelfsluitend 
- demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
031769 verzinkt 300 mm 42 kg 10 pr
031770 verzinkt 350 mm 43 kg 10 pr
031771 verzinkt 400 mm 44 kg 10 pr
031772 verzinkt 450 mm 45 kg 10 pr
031773 verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
031774 verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
031775 verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
031776 verzinkt 650 mm 44 kg 10 pr
031753 zwart verzinkt 300 mm 42 kg 10 pr
031754 zwart verzinkt 350 mm 43 kg 10 pr
031755 zwart verzinkt 400 mm 44 kg 10 pr
031756 zwart verzinkt 450 mm 45 kg 10 pr
031757 zwart verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
031758 zwart verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
031759 zwart verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
031760 zwart verzinkt 650 mm 44 kg 10 pr
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Accuride geleider type 3832 hdSc
- volledig uittrekbaar 
- zelfsluitend 
- demonteerbaar 
- per paar  
 
- dit type geleider heeft dezelfde eigenschappen als  
  het type 3832SC, maar heeft een grotere sluitkracht 
  (27-41N / geleider i.p.v. 14-27N / geleider)

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
032210 verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr
032211 verzinkt 550 mm 45 kg 10 pr
032212 verzinkt 600 mm 45 kg 10 pr
032213 verzinkt 650 mm 44 kg 10 pr

 

hulpstuk voor bodembevestiging van 
type 3832 b/Sc/hdSc
- de geleider kan hierdoor aan de bodem  
  bevestigd worden 
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan  
  ook gebruikt worden voor de 600, 650 en  
  700 mm geleiders 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031356 verzinkt 400 mm 25 pr
031357 verzinkt 450 mm 25 pr
031358 verzinkt 500 mm 25 pr
031359 verzinkt 550 mm 25 pr
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Accuride geleider type 3832 Sc 
met delrin lagers
- volledig uittrekbaar 
- zelfsluitend 
- demonteerbaar 
- per paar  
 
- delrin is een kunststof met zelfsmerende 
  eigenschappen

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
031761 wit 300 mm 42 kg 10 pr
031762 wit 350 mm 43 kg 10 pr
031763 wit 400 mm 44 kg 10 pr
031764 wit 450 mm 45 kg 10 pr
031765 wit 500 mm 45 kg 10 pr
031766 wit 550 mm 45 kg 10 pr
031767 wit 600 mm 45 kg 10 pr
031768 wit 650 mm 44 kg 10 pr

 

hulpstuk voor bodembevestiging van 
type 3832 Sc met delrin lagers
- de geleider kan hierdoor aan de bodem 
  bevestigd worden 
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan  
  ook gebruikt worden voor de 600 en  
  650 mm geleiders 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031524 wit 400 mm 25 pr
031525 wit 450 mm 25 pr
031526 wit 500 mm 25 pr
031527 wit 550 mm 25 pr
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Accuride Push geleider type 3832 Tr
- volledig uittrekbaar 
- met Push systeem 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- per paar  
 
- diepte geleider = max. breedte lade

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
032989 verzinkt 500 mm 45 kg 10 pr

 

Accuride geleider type 5321
- volledig uittrekbaar 
- voor zijwand- en bodemmontage* 
- boorpatroon: 32 mm 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- niet demonteerbaar 
- per paar 
 
*draagkracht bij bodemmontage: 35 kg

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
030880 verzinkt 300 mm 120 kg 5 pr
030881 verzinkt 350 mm 120 kg 5 pr
030882 verzinkt 400 mm 130 kg 4 pr
030883 verzinkt 450 mm 140 kg 4 pr
030884 verzinkt 500 mm 150 kg 3 pr
030885 verzinkt 550 mm 140 kg 3 pr
030886 verzinkt 600 mm 120 kg 3 pr
030887 verzinkt 700 mm 110 kg 2 pr
030888 verzinkt 790 mm 100 kg 2 pr
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Accuride geleider type 5321 ec met demping
- volledig uittrekbaar 
- met easy close demping systeem 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
032991 verzinkt 400 mm 55 kg 3 pr
032992 verzinkt 450 mm 55 kg 3 pr
032993 verzinkt 500 mm 60 kg 3 pr
032994 verzinkt 550 mm 72 kg 3 pr
032995 verzinkt 600 mm 85 kg 3 pr
032996 verzinkt 700 mm 85 kg 3 pr
032997 verzinkt 800 mm 75 kg 2 pr

 

Accuride geleider type 5321 Sc
- volledig uittrekbaar 
- voor zijwand- en bodemmontage* 
- boorpatroon: 32 mm 
- zelfsluitend  
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- niet demonteerbaar 
- per paar 
 
*draagkracht bij bodemmontage: 35 kg

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
032214 verzinkt 300 mm 85 kg 5 pr
032215 verzinkt 350 mm 90 kg 5 pr
032216 verzinkt 400 mm 100 kg 4 pr
032217 verzinkt 450 mm 110 kg 4 pr
032218 verzinkt 500 mm 120 kg 3 pr
032219 verzinkt 550 mm 110 kg 3 pr
032220 verzinkt 600 mm 100 kg 3 pr
032221 verzinkt 700 mm 70 kg 2 pr
032222 verzinkt 800 mm 50 kg 2 pr
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Accuride geleider type 2601
- volledig uittrekbaar 
- boorpatroon: 32 mm 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- niet demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
030869 verzinkt 200 mm 16 kg 15 pr
030870 verzinkt 250 mm 25 kg 15 pr
030871 verzinkt 300 mm 32 kg 15 pr
030872 verzinkt 350 mm 35 kg 15 pr
030873 verzinkt 400 mm 45 kg 15 pr
030874 verzinkt 450 mm 45 kg 15 pr
030875 verzinkt 500 mm 35 kg 15 pr
030876 verzinkt 550 mm 30 kg 15 pr

 

Accuride geleider type 5517
- volledig uittrekbaar 
- voor bodemmontage of omgekeerde montage 
  voor werkblad 
- boorpatroon: 32 mm 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- niet demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
030920 verzinkt 300 mm 55 kg 5 pr
030921 verzinkt 350 mm 57 kg 5 pr
030922 verzinkt 400 mm 59 kg 4 pr
030923 verzinkt 450 mm 60 kg 4 pr
030924 verzinkt 500 mm 60 kg 3 pr
030925 verzinkt 550 mm 60 kg 3 pr
030926 verzinkt 600 mm 60 kg 3 pr
030927 verzinkt 650 mm 58 kg 2 pr
030928 verzinkt 700 mm 55 kg 2 pr
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Accuride rVS geleider type 305
- volledig uittrekbaar  
- volledige RVS geleider  
- met lock-out systeem  
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
033387 inox 457 mm 62 kg 4 pr
033355 inox 508 mm 57 kg 3 pr
033388 inox 559 mm 52 kg 4 pr

 

Accuride geleider met Lock-out systeem  
type 3507
- Geleider met Lock-out systeem: wanneer  
  de geleider volledig uitgetrokken wordt,  
  blokkeert deze zich.  
  De geleider dient ontgrendeld te worden  
  om de lade terug te sluiten.  
  (vb. toepassing: uittrekbaar werkblad)

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
033277 verzinkt 457 mm 76 kg 10 pr
033278 verzinkt 508 mm 80 kg 10 pr
033279 verzinkt 559 mm 82 kg 8 pr
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Accuride geleider type 7957
- volledig uittrekbaar 
- voor zijwand- en bodemmontage* 
- demonteerbaar 
- per paar 
 
*draagkracht bij bodemmontage: 68 kg

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
033280 verzinkt 508 mm 160 kg 5 pr
033281 verzinkt 558,8 mm 160 kg 5 pr
033282 verzinkt 609,6 mm 160 kg 4 pr
033283 verzinkt 660,4 mm 160 kg 4 pr
033284 verzinkt 711,2 mm 160 kg 4 pr
033285 verzinkt 762 mm 160 kg 3 pr
033286 verzinkt 812,8 mm 160 kg 3 pr
033287 verzinkt 863,6 mm 160 kg 3 pr
033288 verzinkt 914,4 mm 160 kg 3 pr

 

Accuride geleider type 9301
- volledig uittrekbaar 
- niet demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
031492 verzinkt 812,8 mm 218 kg 4 pr
031493 verzinkt 914,4 mm 209 kg 2 pr
031494 verzinkt 1219,2 mm 182 kg 2 pr
031495 verzinkt 1524 mm 154 kg 2 pr
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Accuride geleider type dZ3630 voor 
dubbelzijdig uittrekbare laden
- volledig uittrekbaar 
- niet demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
031497 verzinkt 500 mm 45 kg 3 pr

 

Accuride geleider type 2132
- enkel uittrekbaar 
- met sluiting (houdt de geleider dicht) 
- demonteerbaar 
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
030830 verzinkt 250 mm 35 kg 10 pr
030831 verzinkt 300 mm 35 kg 10 pr
030832 verzinkt 350 mm 35 kg 10 pr
030833 verzinkt 400 mm 35 kg 10 pr
030834 verzinkt 450 mm 35 kg 10 pr
030835 verzinkt 500 mm 34 kg 10 pr
030836 verzinkt 550 mm 33 kg 10 pr
030837 verzinkt 600 mm 32 kg 10 pr
030838 verzinkt 650 mm 31 kg 10 pr
030839 verzinkt 700 mm 30 kg 10 pr
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Geleiders en schuifdeurbeslagGeleiders Salice 

GeLeiderS SALice

GeLeiderS SALice fuTurA VOOr hOuTeN LAdeN
 

Geleider futura Smove type 6555 voor houten 
laden
- volledig uittrekbare geleider met Soft Close  
  demping systeem 
- front regelbaar in de hoogte: +2,5 mm 
- per paar 
- clips afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 033296)

bestelnr. Afwerking Lengte van de geleider min. kastdiepte draagkracht Verpakking
033290 verzinkt 300 mm 300 mm 30 kg 20
033291 verzinkt 350 mm 350 mm 30 kg 20
033292 verzinkt 400 mm 400 mm 30 kg 20
033293 verzinkt 450 mm 460 mm 30 kg 20
033294 verzinkt 500 mm 500 mm 30 kg 20
033295 verzinkt 550 mm 550 mm 30 kg 20

 

montage clip voor futura Smove geleiders
- per paar

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033296 - - 1
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futura Push geleider type 6557 voor houten 
laden
- volledig uittrekbare geleider met Push  
  opening systeem 
- front verstelbaar in de hoogte: +2,5 mm 
- per paar 
- clips afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 033296)

bestelnr. Afwerking Lengte van de geleider min. kastdiepte draagkracht Verpakking
032443 verzinkt 300 mm 300 mm 30 kg 20
032444 verzinkt 350 mm 350 mm 30 kg 20
032445 verzinkt 400 mm 400 mm 30 kg 20
032446 verzinkt 450 mm 460 mm 30 kg 20
032448 verzinkt 500 mm 500 mm 30 kg 20
032449 verzinkt 550 mm 550 mm 30 kg 20

 

montage clip voor futura Push geleiders
- per paar

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033296 - - 1
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GeLeider SALice SheLf-SmOVe VOOr TAbLeT

 

Shelf-Smove geleiders voor uittrekbaar tablet
- per paar 
- gedempte geleiders 
- voor bodembevestiging  
- bij zeer brede tabletten kan men extra  
  geleiders onder het tablet plaatsen voor  
  meer draagkracht en stabiliteit

bestelnr. Afwerking Lengte geleider min. corpusdiepte draagkracht Verpakking
033362 - 350 mm 360 mm 30 kg 20 pr
033363 - 400 mm 410 mm 30 kg 20 pr
033364 - 450 mm 460 mm 30 kg 20 pr
033366 - 500 mm 510 mm 30 kg 20 pr
033367 - 550 mm 555 mm 30 kg 20 pr
033368 - 600 mm 605 mm 30 kg 20 pr

 

clips voor frontbevestiging voor Shelf-Smove  
geleiders
- per paar (links/rechts) 
- 3D regeling van het front:  
  - hoogteregeling: +2,5 mm  
  - zijregeling: +/-1,5 mm  
  - neiging regeling: +/- 2 mm

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033369 - - 100 pr
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bevestiging voor tablet
- per stuk  
- om het tablet achteraan op de geleider  
  te bevestigen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033370 - - 200

 

magnetisch slot voor Shelf-Smove geleiders
- het magnetisch slot vergrendelt het uittrekbaar 
  tablet in de openingsstand

bestelnr. Afwerking - Verpakking
034609 wit - 20



VAN OPSTAL • 2019 2.117

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGGeleiders: andere

Geleiders en schuifdeurbeslagGeleiders: andere

ANdere GeLeiderS

GeLeiderS VOOr APOTheekkAST
 

box geleider voor apotheekkast
- geleider voor houten kolomkast

bestelnr. Afwerking Geleider (bxdxh) min. binnendiepte kast draagkracht Verpakking
033191 wit 107 x 390 x 125 mm 400 mm 150 kg 1
033192 wit 107 x 450 x 125 mm 460 mm 150 kg 1
033193 wit 107 x 495 x 125 mm 500 mm 150 kg 1
033194 wit 107 x 530 x 125 mm 540 mm 150 kg 1
033195 verzinkt 107 x 600 x 125 mm 610 mm 150 kg 1
033196 verzinkt 107 x 700 x 125 mm 710 mm 120 kg 1
033197 verzinkt 107 x 800 x 125 mm 810 mm 120 kg 1
033198 verzinkt 107 x 900 x 125 mm 910 mm 120 kg 1
033199 verzinkt 107 x 1000 x 125 mm 1010 mm 120 kg 1

 

Softstopp demper voor box geleider
- indien de diepte > 700 mm of 
  de breedte > 400 mm dan dient u 
  2 dempers te gebruiken

bestelnr. Afwerking - Verpakking
033232 grijs - 50
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rOLGeLeiderS
 

Geleider type 4500
- enkel uittrekbaar 
- zelfsluitend 
- montage onder de lade

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
932562 wit 275 mm 25
932563 wit 300 mm 25
932564 wit 350 mm 25
932565 wit 400 mm 25
932566 wit 450 mm 25
932567 wit 500 mm 25
932568 wit 550 mm 25
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Geleiders en schuifdeurbeslagSchuifdeurbeslag

hAwA SchuifdeurbeSLAG

hAwA muLTifOLd 30/w SchuifdeurbeSLAG meT VOuwdeureN
 

hawa schuifdeurbeslag type multifold 30/w
- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren  
  van max. 30 kg 
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel*  
  en verbindingsscharnieren 
 
- scharnieren voor bevestiging aan het corpus 
  afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren) 
 
* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel 
   op bestelling

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. gewicht per 
deur

Lengte van het 
profiel Verpakking

034026 - beslag voor 2 
vleugels 19-25 mm 30 kg/deur 1100 mm 1 set

 

freesmal voor multifold 30/w

bestelnr. Afwerking - Verpakking
047015 - - 1
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hAwA dOrAdO 40/iS SchuifdeurbeSLAG meT iNLiGGeNde deureN
 

hawa schuifdeurbeslag type dorado 40/iS
- schuifdeurbeslag voor houten* deuren  
  van max. 40 kg 
- set voor 1 of 2 deuren (kunnen gecombineerd 
  worden voor 3 deuren) 
- verticaal verstelbaar: +/-3 mm 
 
- set bovenprofiel + glijprofiel afzonderlijk  
  te bestellen (bestelnr. 034012) 
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034027) 
 
* kan ook besteld worden voor glazen deuren 
  (gelieve ons te contacteren)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. gewicht per deur Verpakking
034010 - beslag voor 1 deur 19 mm 40 kg/deur 1 set
034011 - beslag voor 2 deuren 19 mm 40 kg/deur 1 set

 

Set profielen voor hawa schuifdeurbeslag  
type dorado 40/iS
- set bevat: 
  - dubbel aluminium bovenprofiel 
  - kunststof bruin glijprofiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Lengte van de profielen Verpakking
034012 aluminium + bruin 2500 mm 1 set

 

Set dempers voor hawa schuifdeurbeslag  
type dorado 40/iS
- steeds voor 2 deuren* 
- set afdekkappen (2 stuks) afzonderlijk  
  te bestellen 
 
* kan ook besteld worden voor 1 deur 
  (gelieve ons te contacteren)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034027 - set dempers 1 set
034028 chroom set afdekkappen voor dempers 1 set
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hAwA ANTeA 50-80/fS SchuifdeurbeSLAG meT OPLiGGeNde deureN
 

hawa schuifdeurbeslag type Antea 50-80/Vf
- schuifdeurbeslag voor houten* deuren  
  van max. 50 kg of 80 kg 
- geschikt voor zwaar gebruik, vb. hotels, 
  scholen, kantoren, ... 
- 3 verschillende sets voor 1 deur: 
  voorliggende deur (A), achterliggende deur (B) en 
  centraal voorliggende deur (C) (zie A, B, C op 
  de afbeelding) 
 
- set profielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034019 of 034020) 
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034021) 
 
* kan ook besteld worden voor glazen deuren 
  (gelieve ons te contacteren)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. gewicht per deur Verpakking

034014 - beslag voor 1  
voorliggende deur (A) 19-28 mm 50 kg/deur 1 set

034013 - beslag voor 1 
achterliggende deur (B) 19-28 mm 50 kg/deur 1 set

034015 - beslag voor 1 centraal 
voorliggende deur (C) 19-28 mm 50 kg/deur 1 set

034017 - beslag voor 1 
voorliggende deur (A) 19-28 mm 80 kg/deur 1 set

034016 - beslag voor 1 
achterliggende deur (B) 19-28 mm 80 kg/deur 1 set

034018 - beslag voor 1 centraal 
voorliggende deur (C) 19-28 mm 80 kg/deur 1 set
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Set profielen voor hawa schuifdeurbeslag  
type Antea 50-80/fS
- set bevat: 
  - dubbel aluminium bovenprofiel 
  - dubbel aluminium bodemprofiel 
  - 2 aluminium afdekprofielen 
  - bevestigingsset

bestelnr. Afwerking Lengte van de profielen Verpakking
034019 aluminium 2500 mm 1 set
034020 aluminium 3500 mm 1 set

 

Set dempers voor 2 deuren hawa schuifdeur-
beslag  
type Antea 50-80/fS
- voor 2 deuren

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034021 - set dempers (2 + 3) 1 set

 

Set dempers voor 3 deuren - middendeur links  
openend - hawa schuifdeurbeslag  
type Antea 50-80/fS
- voor 3 deuren waarbij de middendeur naar  
  links openschuift  
- alle onderdelen afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034021 - set dempers (2 + 3) 1 set
047004 grijs afzonderlijk demping deur, opening naar links (1) 1
047006 - meenemer demping deur, opening naar links (1) 1
047008 - adapter voor demping middendeur (1) 1
047009 - positionering voor demping middendeur (1) 1
047010 chroom mat afdekkap voor demping middendeur (1) 1

 

Set dempers voor 3 deuren - middendeur rechts  
openend - hawa schuifdeurbeslag  
type Antea 50-80/fS
- voor 3 deuren waarbij de middendeur naar  
  rechts openschuift  
- alle onderdelen afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034021 - set dempers (2 + 3) 1 set
047005 grijs afzonderlijke demping deur, opening naar rechts (1) 1
047007 - meenemer demping deur, opening naar rechts (1) 1
047008 - adapter voor demping middendeur (1) 1
047009 - positionering voor demping middendeur (1) 1
047010 chroom mat afdekkap voor demping middendeur (1) 1
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hAwA juNiOr 80/Z SchuifdeurbeSLAG
 

hawa schuifdeurbeslag type junior 80/Z
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 80 kg  
- 1 stopper 
 
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034003 of 034004) 
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034002) 
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034001)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. gewicht per deur Verpakking
034000 - beslag voor 1 deur min. 34 mm 80 kg/deur 1 set

 

bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/Z
- voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034003 aluminium 2000 mm 1
034004 aluminium 3000 mm 1

 

Glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/Z
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034002 zwart 1300 mm 1

 

demper voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/Z
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- u dient per demper een deurstopper 
  te bestellen (bestelnr. 046967)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1
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deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/Z
- enkel te bestellen indien u 1 of 2 dempers gebruikt  
- dempers afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034001)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1

hAwA juNiOr 80/b (mOd.) SchuifdeurbeSLAG
 

hawa schuifdeurbeslag type junior 80/b (mod.)
- gelijkaardig aan Junior 80/Z, maar het beslag  
  wordt in de deur ingebouwd (zie detail tekening) 
  waardoor de deur bijna naadloos aansluit aan 
  het plafond 
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 80 kg 
 
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034003 of 034004) 
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034002) 
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034001)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. gewicht per deur Verpakking
034005 - beslag voor 1 deur min. 34 mm 80 kg/deur 1 set

 

bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/b (mod.)
- voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034003 aluminium 2000 mm 1
034004 aluminium 3000 mm 1

 

Glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/b (mod.)
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034002 zwart 1300 mm 1
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demper voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/b (mod.)
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- u dient per demper een deurstopper 
  te bestellen (bestelnr. 046967)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1

 

deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type junior 80/b (mod.)
- enkel te bestellen indien u 1 of 2 dempers gebruikt  
- dempers afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034001)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1

 

Profielhouder type 25442 voor hawa 
junior 80/b (mod.) schuifdeurbeslag
- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel  
  worden gemonteerd en gedemonteerd nadat  
  de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn  
 
- schroevenset afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
046969 - profielhouder 1
047020 - schroevenset set
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hAwA juNiOr 80/Z eN juNiOr 80/b (mOd.) SchuifdeurbeSLAG: TOebehOreN
 

hawa hoekprofiel voor wandbevestiging van  
junior 80/Z en junior 80/b (mod.)
- voorgeboord aluminium hoekprofiel  
  om het Junior 80/Z en Junior 80/B (mod.)  
  schuifdeursysteem aan de wand te bevestigen  
  i.p.v. tegen het plafond  
 
- 2 afdekkappen en 1 montageset afzonderlijk  
  te bestellen 
 
- het aluminium bovenprofiel past in dit hoekprofiel 
  en dient dus steeds mee besteld te worden 
  (bestelnr. 034003 of 034004)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
034006 aluminium hoekprofiel 2500 mm 1
034007 - montageset - 1 set
034008 metaal afdekkap - 1

 

hawa confort 120 bodemgeleider voor  
wandbevestiging van junior 80/b (mod.)
- kunststof geleider zonder plaatsverlies 
- deze geleider dient enkel besteld te worden 
  wanneer u niet in de bodem wenst te boren

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034009 zwart bodemgeleider 1
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hAwA cONcePTA iNdrAAieNd SchuifdeurbeSLAG

 

hawa indraaiend schuifdeurbeslag type concepta
- voor houten deuren 
- voor links of rechts uitdraaiende deur 
- compleet met glijprofiel

bestelnr. Type concepta Voor deur 
hoogte

Voor deur 
breedte

Voor deur 
dikte

Voor glas 
dikte draagkracht Verpakking

046831 Concepta 25 1250-1850 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 25 kg 1
046832 Concepta 30 1851-2300 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 30 kg 1
046834 Concepta 40 1851-2500 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 40 kg 1
046833 Concepta 50 2301-2850 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 50 kg 1
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hAwA cONcePTA iNdrAAieNd SchuifdeurbeSLAG: TOebehOreN
 

hawa verbindingsprofiel 55 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr. 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het glijprofiel 
- voor een 1 linkse of 1 rechtse deur 
- links of rechts te gebruiken

bestelnr. Afwerking Voor type concepta Lengte breedte Verpakking
046962 aluminium Concepta 25 650 mm 55 mm 1
046963 aluminium Concepta 30, 40 en 50 900 mm 55 mm 1

 

hawa verbindingsprofiel 110 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr. 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het glijprofiel 
- voor 2 deuren (links en rechts) 
- toepassing: 
  - 1. Boven en onder te gebruiken bij kasten 
        met doorlopende zijwanden 
 
  - 2. Enkel boven te gebruiken bij een kast met  
        een doorlopende plint. In dit geval dient u  
        ook volgend verbindingsstuk te bestellen 
        (bestelnr. 046966)

bestelnr. Afwerking Voor type concepta Lengte breedte Verpakking
046964 aluminium Concepta 25 650 mm 110 mm 1
046965 aluminium Concepta 30, 40 en 50 900 mm 110 mm 1
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hawa verbindingsstuk 110 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr. 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het onderste glijprofiel 
- voor een nis met 2 indraaiende deuren 
- Onderaan te gebruiken bij een kast met  
  een doorlopende plint. Voor bovenaan 
  dient u voorgaand verbindingsprofiel  
  te bestellen (bestelnr. 046964 (650 mm) of  
  046965 (900 mm))

bestelnr. Afwerking Lengte breedte Verpakking
046966 aluminium 26 mm 110 mm 1
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hAwA fOLdiNG cONcePTA 25 VOuw- iNdrAAideurbeSLAG

 

hawa vouw- indraaideurbeslag  
type folding concepta 25 voor een kast  
met 2 deuren
- voor een houten vouwdeur met maximum  
  gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)  
- deurhoogte van 1250 tot 2600 mm 
- deurdikte van 19 tot 28 mm 
- deurbreedte van 300 tot 700 mm 
 
- dit beslag vergt grote precisie: 
  - 1. maximale toegestane doorbuiging van  
    de beslagzijde en de deur +/- 2 mm 
  - 2. maximale doorbuiging van de toplaag  
    (bovenkant van het meubel): 2 mm 
 
- toepassingen (zie afbeelding): 
  - 1. voorliggend kastfront boven en onder met  
    kastbodem en plint 
  - 2. afsluiting van een nis zonder meubelbodem 
  - 3. halfhoge variant vanaf het werkvlak 
 
- het bodemprofiel is enkel nodig bij toepassing 1 
- een aluminium strip verbergt de scharnieren  
  bij naar binnen geschoven deuren 
  (in de set inbegrepen)

bestelnr. Afwerking Omschrijving breedte hoogte Verpakking
047050 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047051 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047052 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047053 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047055 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047056 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047057 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047058 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
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hawa vouw- indraaideurbeslag  
type folding concepta 25 voor een kast  
met 3 deuren
- voor een houten vouwdeur met maximum  
  gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)  
- voor de 3de deur dient u het Concepta 30, 40  
  of 50 beslag afzonderlijk bij te bestellen  
  (bestelnr. 046832 (Concepta 30), 046834  
  (Concepta 40) of 046833 (Concepta 50))

bestelnr. Afwerking Omschrijving breedte hoogte Verpakking
047059 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047060 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047061 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047062 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1

 

bodemprofiel voor hawa folding concepta 25
- per stuk (1 stuk = 1300 of 2000 mm)

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
046973 aluminium geëloxeerd 1300 mm 1
047063 aluminium geëloxeerd 2000 mm 1
047064 zwart geëloxeerd 1300 mm 1
047065 zwart geëloxeerd 2000 mm 1

 

centreer magneten met boormal voor  
hawa folding concepta 25
- de centreer magneten zorgen er bij toepassing  
  2 en 3 voor dat de deuren netjes gelijk liggen 
- inclusief boormal om de magneten in te boren

bestelnr. Afwerking - Verpakking
046974 - - 1

 

Versterkingsprofiel voor hawa folding  
concepta 25
- het versterkingsprofiel wordt bovenop de kast  
  gemonteerd om het doorbuigen van de bovenkant 
  van het meubel te voorkomen  
  (maximale toegestane doorbuiging: 2 mm) 
- het profiel kan zowel van bovenaf als van  
  onderuit geschroefd worden  
- verbindingsplaatje inbegrepen

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
046976 - 2600 mm 1
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Aanslagset voor stangslot voor hawa folding  
concepta 25
- set voor 1 deur

bestelnr. Afwerking - Verpakking
046975 - - 1
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Geleiders en schuifdeurbeslag

eku SchuifdeurbeSLAG

eku cLiPO 16 iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 16 inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- set voor 2 deuren met dikte 19  mm 
 
- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) 
  en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk  
  te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034118) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034131)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034114 - beslag voor 2 deuren 16-19 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
- te kleven of te schroeven 
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034115 aluminium 2500 mm 1
034116 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 16 inslide
- kunststof eindkap 
- afgerond, gelijk aan freesmaat 
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034117 grijs eindkap 1 set

 

Glijprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 inslide
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034118 antraciet 2500 mm 1
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demper voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 inslide
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set

eku cLiPO 16 miXSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 16 mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 16 kg 
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan 
  opliggend 
- set voor 2 deuren met dikte 19  mm 
 
- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) 
  en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk  
  te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034118) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034131)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034119 - beslag voor 2 deuren 16-19 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 mixslide
- voorgeboord aluminium profiel 
- te kleven of te schroeven 
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034115 aluminium 2500 mm 1
034116 aluminium 3500 mm 1
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eindkap voor bovenprofiel  
clipo 16 mixslide
- kunststof eindkap 
- afgerond, gelijk aan freesmaat 
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034117 grijs eindkap 1 set

 

Glijprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 mixslide
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034118 antraciet 2500 mm 1

 

demper voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 mixslide
- voor deuren tot max. 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden  
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set
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eku cLiPO 16 GPk iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr GLAZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 16 GPk inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max. 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034112 of 034113) 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034144 of 034145) 
- demper afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034131)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor glasdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034111 - beslag voor 2 deuren 6 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16 GPk inslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel 
- bevestigingsschroef: Ø 4 x 20 mm

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034112 aluminium 2500 mm 1
034113 aluminium 3500 mm 1

 

Glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 16 GPk inslide
- te kleven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034144 aluminium 2500 mm 1
034145 aluminium 3500 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te lijmen

bestelnr. Afwerking inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1
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demper voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16 GPk inslide
- voor deuren tot max. 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set

eku cLiPO 16Gk iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr GLAZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 16Gk inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max. 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- het beslag wordt op de deur gekleefd 
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034153 of 034154) 
- demper afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034131)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor glasdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034152 - beslag voor 2 deuren 6 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16Gk inslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034153 aluminium 2500 mm 1
034154 aluminium 3500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Lijm type Penloc GTi
- voor de montage van het beslag

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1

 

demper voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16Gk inslide
- voor deuren tot max. 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
  indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set

 

Set grepen voor glasschuifdeuren
- set voor 1 deur

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034156 - grepen 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 26/36h iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 26/36h inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 26/36 kg  
- voor inliggende deuren  
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19/25 mm  
 
- bovenprofielen en eindkappen  
  (bestelnr. 034240) afzonderlijk te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034125)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. draagkracht Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034236 26 kg beslag voor 2 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set
034261 36 kg beslag voor 2 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set
034237 36 kg beslag voor 3 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set

 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h inslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 26/36h inslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

Glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h inslide
- aluminium profiel (in te frezen)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034125 aluminium 2500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h inslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 26h miXSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 26h mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 26 kg  
- voor deuren bovenaan inliggend,  
  onderaan voorliggend 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034238 of 034239)  
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034128 of 034129)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034253 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1000x2200 mm 1 set
034254 - beslag voor 3 deuren 19 mm 1000x2200 mm 1 set

 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 mixslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 26 mixslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

Glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 mixslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1

 



VAN OPSTAL • 20192.144

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 mixslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 36h miXSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 36h mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 36 kg  
- voor deuren bovenaan inliggend,  
  onderaan voorliggend 
- set voor 2 deuren met dikte 25 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034238 of 034239)  
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034128 of 034129)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034244 - beslag voor 2 deuren 25 mm 1000x2200 mm 1 set
 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 mixslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 36 mixslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

Glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 mixslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 mixslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 36GPk iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr GLAZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36GPk inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max. 36 kg 
- voor inliggende deuren met slot 
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te 
  bestellen (bestelnr. 034160 of 034161) 
- sloten afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034162 of 034163)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor glasdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034248 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

enkel bovenprofiel voor eku glasschuifdeur-
beslag  
type clipo 36GPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

dubbel bovenprofiel voor eku glasschuifdeur-
beslag  
type clipo 36GPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034268 aluminium 2500 mm 1
034263 aluminium 3500 mm 1

 

Glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36GPk inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- bovenaan het glas te kleven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. Afwerking inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1

 

Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPk inslide

bestelnr. Afwerking - Verpakking
034265 - - 1

 

Greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPk inslide
- kunststof 
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPk inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. Afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

Lijm type Penloc GTi

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 36GPPk iNSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr GLAZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36GPPk inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max. 36 kg  
- voor inliggende deuren  
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034160 en 034161)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor glasdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034266 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

enkel bovenprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 36GPPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor enkel bovenprofiel  
clipo 36GPPk
- per set (2 stuks)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034262 grijs eindkap 1

 

dubbel bovenprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 36GPPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034268 aluminium 2500 mm 1
034263 aluminium 3500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36GPPk inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- boven- en onderaan het glas te kleven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. Afwerking inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1

 

Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide

bestelnr. Afwerking - Verpakking
034265 - - 1

 

Greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- kunststof 
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. Afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

Lijm type Penloc GTi

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku cLiPO 36GPPk iNSLide VOOr SchuifdeurbeSLAG meT VASTe GLASwANd
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36GPPk inslide voor schuifdeuren met 
vaste glaswand
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max. 36 kg met vaste glaswand 
  bv. voor loketten 
- voor inliggende deuren met slot 
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te 
  bestellen 
- afdekprofielen afzonderlijk te bestellen 
- sloten afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034162 of 034163)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor glasdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034266 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034267 aluminium 2500 mm 1

 

Glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36GPPk inslide
- voorgeboord aluminium profiel  
  (geanodiseerd) 
- voor de montage van de vaste glaswand

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034169 aluminium 2500 mm 1

 

Taptite schroeven voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- voor de bevestiging van de vaste glaswand

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034171 - M3 x 8 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Afdekprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- profiel in aluminium (geanodiseerd)

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034172 aluminium 2500 mm 1

 

Glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36GPPk inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- boven- en onderaan op de glasdeur en  
  de glaswand te kleven

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1

 

boor voor glasbevestigingsprofiel
- om het glasbevestigingsprofiel van  
  de vaste glaswand in te boren

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034174 - Diameter 8 x 4,2 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. Afwerking inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- links of rechts (zie afbeelding) 
- gelijksluitend

bestelnr. Afwerking Links / rechts Verpakking
034162 - rechts 1
034163 - links 1

 

Greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- kunststof 
- te kleven 
- per set van 2

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36GPPk inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. Afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

Lijm type Penloc GTi

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

eku frONTAL SchuifdeurbeSLAG VOOr NiSSeN
 

eku schuifdeurbeslag type frontal  
voor nissen
- dit systeem laat toe hoge deuren  
  aan een hangkast te monteren zodat 
  de onderliggende nis afgesloten  
  kan worden 
- behoeft geen enkele geleiding noch pin  
  op het werkblad 
- schuifdeurbeslag voor houten deuren 
  van max. 25 kg 
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034147) 
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034148) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034149)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034146 - beslag voor 2 deuren 19 mm 800x2000 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag 
type frontal
- voorgeboord, geanodiseerd aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034147 aluminium 2500 mm 1

 

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type frontal
- geanodiseerd aluminium profiel 
- te clipsen

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034148 aluminium 2500 mm 1

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type frontal
- per set (2 stuks) 
- set voor 2 deuren 
- voor montage in het meubel 
- adapters voor montage bovenop het meubel 
  afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034150)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034149 grijs set dempers voor montage in de kast 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

Adapters voor demper voor frontal
- set adapters voor montage bovenop  
  het meubel

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034150 - set adapters voor demping 1 set

eku cOmbiNO 45 fOrSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type combino 45 
forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max. 45 kg 
- enkel voor kasten met een vaste sokkel 
- voor opliggende deuren 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-25 mm 
 
- bovenprofielen (bestelnr. 034104 of 034105) 
  afzonderlijk te bestellen  
- onderprofielen afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034106 of 034107) 
- tussenstopper* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr. 034108) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr. 034109) 
 
* voor de middelste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034100 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1400x2400 mm 1 set
034101 - beslag voor 2 deuren 25 mm 1400x2400 mm 1 set
034102 - beslag voor 3 deuren 19 mm 1400x2400 mm 1 set
034103 - beslag voor 3 deuren 25 mm 1400x2400 mm 1 set

 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 45
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 45
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034106 aluminium 2500 mm 1
034107 aluminium 3500 mm 1

 

Tussenstopper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 45
- stopt de middelste deur bij een meubel 
  met 3 deuren

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034108 - tussenstopper 1

 

demper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 45
- per set (2 stuks) 
- set voor 2 deuren 
- voor montage in de kast 
- indien montage op de kast: bevestigingsset 
  bij bestellen (bestelnr. 034110)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034109 - set dempers voor montage in de kast 1 set
034110 - bevestigingsset voor montage op de kast 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku LibrA SchuifdeurbeSLAG VOOr hOuTeN deureN

 

eku schuifdeurbeslag type Libra
- schuifdeurbeslag voor een houten deur  
  van max. 20 kg  
- voor inliggende en opliggende deuren  
- set voor een deur met dikte 19 mm  
 
- looprails (bestelnr. 034232), glijrails  
  (bestelnr. 034234) en afdekprofielen  
  (bestelnr. 034233) afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034235 - beslag voor 1 deur 16-19 mm 1000x1600 mm 1 set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

Looprail voor eku schuifdeurbeslag  
type Libra
- voorgeboord aluminium profiel  
- montage vooraan in de kast

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034232 aluminium 2500 mm 1

 

Glijrail voor eku schuifdeurbeslag  
type Libra
- voorgeboord aluminium profiel  
- montage achter de rugwand

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034234 aluminium 2500 mm 1

 

Afdekprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Libra
- aluminium profiel  
- voor de looprail (vooraan) én de bevestigings- 
  plaatjes (bovenaan) af te dekken

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034233 aluminium 2500 mm 1
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAG schuifdeurbeslaG

eku frONTiNO 20 h fOrSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr STAANde kASTeN meT GeLijkLiGGeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 20 h forslide
- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende  
  deuren van max. 20 kg  
- voorgemonteerd glijsysteem, verpakt in 1 doos  
- kan zowel bovenop als onderaan de kast  
  bevestigd worden 
- volledige kastopening 
- 6 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max. deurhoogte 1000 mm

bestelnr. Afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034275 - S1 1200-1399 mm set
034276 - S2 1400-1599 mm set
034277 - S3 1600-1799 mm set
034278 - S4 1800-1999 mm set
034279 - S5 2000-2199 mm set
034280 - S6 2200-2400 mm set
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GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

eku frONTiNO 20 h OS fOrSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr hANGkASTeN meT GeLijkLiGGeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 20 h OS 
forslide
- schuifdeurbeslag voor een hangkast 
- voor houten, gelijkliggende deuren van max. 20 kg  
- voorgemonteerd glijsysteem, verpakt in 1 doos  
- het glijsysteem wordt steeds bovenop  
  de kast gemonteerd 
- 6 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max. deurhoogte 1000 mm  
- max. deurbreedte 1200 mm

bestelnr. Afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034281 - OS1 1200-1399 mm set
034282 - OS2 1400-1599 mm set
034283 - OS3 1600-1799 mm set
034284 - OS4 1800-1999 mm set
034285 - OS5 2000-2199 mm set
034286 - OS6 2200-2400 mm set
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eku frONTiNO 40 h fOrSLide SchuifdeurbeSLAG VOOr STAANde kASTeN meT GeLijkLiGGeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 40 h forslide
- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende  
  deuren van max. 40 kg  
- 3 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max. deurhoogte 2400 mm  
 
- set boven- en onderprofielen afzonderlijk  
  te bestellen

bestelnr. Afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034287 - S 1200-1799 mm set
034288 - M 1800-2199 mm set
034270 - L 2200-2400 mm set

 

Set Profielen voor frontino 40 h

bestelnr. Afwerking Voor frontino 40 type ... Lengte Verpakking
034272 aluminium S 1200-1799 mm set
034290 aluminium M 1800-2199 mm set
034271 aluminium L 2200-2400 mm set
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Geleiders en schuifdeurbeslag

SLider SchuifdeurbeSLAG

SLider m50 fLeX SchuifdeurbeSLAG

 

Slider m50 flex
- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren  
  van maximum 50 kg per deur  
- met demping  
 
- deurbreedte: min. 800 mm - max. 1600 mm 
- deurhoogte: max. 2700 mm 
- deurdikte: min. 18 mm - max. 40 mm incl. greep 
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm  
- regelbaar:  
  - verticaal: +/- 5 mm  
  - horizontaal: +/- 3,5 mm  
  - frontaal lateraal: boven en onder +/- 3 mm 
 
- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen  
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte (Li) Verpakking
012340 aluminium geanodiseerd set profielen 1531-2330 mm 1
012341 aluminium geanodiseerd set profielen 2331-3200 mm 1
012342 aluminium geanodiseerd beslagset 1531-1930 mm 1
012343 aluminium geanodiseerd beslagset 1931-2330 mm 1
012344 aluminium geanodiseerd beslagset 2331-2730 mm 1
012345 aluminium geanodiseerd beslagset 2731-3200 mm 1
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SLider L70 fLeX SchuifdeurbeSLAG

 

Slider L70 flex
- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren  
  van maximum 70 kg per deur  
- met demping  
 
- deurbreedte: min. 900 mm - max. 1700 mm 
- deurhoogte: max. 2700 mm 
- deurdikte: min. 18 mm - max. 35,  
  incl. greep max. 45 mm 
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm  
- regelbaar:  
  - verticaal: +/- 5 mm  
  - horizontaal: +/- 3,5 mm  
  - frontaal lateraal: boven +/- 4 mm,  
    onder +/- 3 mm 
 
- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen  
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte (Li) Verpakking
012346 aluminium geanodiseerd set profielen 1731-2530 mm 1
012347 aluminium geanodiseerd set profielen 2531-3400 mm 1
012348 aluminium geanodiseerd beslagset 1731-2130 mm 1
012349 aluminium geanodiseerd beslagset 2131-2530 mm 1
012350 aluminium geanodiseerd beslagset 2531-2930 mm 1
012351 aluminium geanodiseerd beslagset 2931-3400 mm 1
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Geleiders en schuifdeurbeslag

dOAL SchuifdeurbeSLAG

dOAL SchuifdeurbeSLAG mAeSTrO m: STAANde deur

 

Set met enkel boven- en onderprofiel maestro m
- set bestaat uit: 
  - enkel bovenprofiel 3000 mm 
  - enkel onderprofiel 3000 mm met 
    zelfklevende strips 
  - 4 ophanghaken voor wandbevestiging 
  - 2 eindkappen 
 
- schroeven niet inbegrepen

bestelnr. Afwerking Lengte van de profielen Verpakking
047645 aluminium 3000 mm 1

 

Set met dubbel boven- en onderprofiel  
maestro m
- set bestaat uit: 
  - dubbel bovenprofiel 3000 mm 
  - dubbel onderprofiel 3000 mm met  
    zelfklevende strips 
  - 1 stopper 
- schroeven niet inbegrepen 
 
- HP=HV-51 mm

bestelnr. Afwerking Lengte van de profielen Verpakking
047646 aluminium 3000 mm 1 pr
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Set toebehoren voor 1 glasdeur maestro m
- set bestaat uit: 
  - 2 verticale profielen 3000 mm 
  - 2 horizontale profielen 1500 mm 
  - 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm) 
  - 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm) 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders 
  - borstelprofiel

bestelnr. Afwerking max. breedte x hoogte max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047647 aluminium 1500 x 3000 mm 50 kg 1

 

Set toebehoren voor 1 houten deur met greep 
maestro m
- set bestaat uit: 
  - 2  verticale profielen 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders met montageplaat 
  - borstelprofiel

bestelnr. Afwerking max. breedte x hoogte max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047648 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1
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Set toebehoren voor 1 houten deur zonder greep 
maestro m
Maximum deurdikte: 35 mm 
 
- set bestaat uit: 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders met montageplaat 
  - borstelprofiel 
  - stopper (enkel bij de set tot 50 kg)

bestelnr. Afwerking max. breedte x hoogte max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047610 aluminium 1500 x 3000 mm 50 kg 1
047785 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1

 

demper voor maestro m

bestelnr. Afwerking Voor deuren van Verpakking
047607 grijs 15-25 kg 50
047608 grijs 25-40 kg 50
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dOAL SchuifdeurbeSLAG mAeSTrO A: hANGeNde deur

 

Set met enkel bovenprofiel maestro A
- set bestaat uit: 
  - enkel bovenprofiel 3000 mm 
  - 4 ophanghaken voor wandbevestiging 
  - 2 eindkappen 
 
- schroeven niet inbegrepen

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047651 aluminium 3000 mm 1

 

Set met dubbel bovenprofiel maestro A
- set bestaat uit: 
  - dubbel bovenprofiel 3000 mm 
- schroeven niet inbegrepen  
 
- HP=HV-77,5 mm

bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047652 aluminium 3000 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2019 2.169

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGschuifdeurbeslaG

Set toebehoren voor 1 glasdeur maestro A
- set bestaat uit: 
  - 2 verticale profielen 3000 mm 
  - 2 horizontale profielen 1500 mm 
  - 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm) 
  - 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm) 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders 
  - 2 dempers 
  - borstelprofiel

bestelnr. Afwerking max. breedte x hoogte max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047653 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1

 

Set toebehoren voor 1 houten deur maestro A
- set bestaat uit: 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 dempers 
  - ondergeleider

bestelnr. Afwerking max. breedte x hoogte max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047657 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1
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TOebehOreN VOOr dOAL SchuifdeurbeSLAG mAeSTrO m eN A
 

Zelfklevend middenprofiel voor maestro m en A
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
047654 aluminium 1500 mm 1

 

middenprofiel voor maestro m en A
- per stuk

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
047655 aluminium 1500 mm 1

 

wandaansluitprofiel voor maestro m en A
- per stuk

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
047656 aluminium 3000 mm 1
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Geleiders en schuifdeurbeslag

SiScO SchuifdeurbeSLAG

SiScO SchuifdeurbeSLAG meT demPiNG
 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent  
met demping voor opbouw op de deur
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 28 mm 
- met verstelbare bodemgeleider  
 
- minimum deurbreedte: 720 mm

bestelnr. Afwerking Onderdeel Lengte Verpakking
030811 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 4000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent  
met demping om in de deur in te frezen
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 40 mm 
- met verstelbare bodemgeleider  
 
- minimum deurbreedte: 720 mm

bestelnr. Afwerking Onderdeel Lengte Verpakking
030812 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 4000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1200 met demping
- draagkracht: 30 of 60 kg 
- voor deurdikte: 18-22 mm 
- maximum deurdikte met greeplijst: 38 mm  
- uitgebreid assortiment greeplijsten:  
  zie volgende

bestelnr. Afwerking Onderdeel Lengte draagkracht Verpakking

031269 zwart volledig beslag  
voor 1 deur - 30 kg 1

333304 zwart volledig beslag  
voor 1 deur - 60 kg 1

333302 aluminium (glad) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333301 aluminium (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333303 wit gelakt (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333305 zwart geëloxeerd (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
330533 aluminium bodemprofiel 3000 mm - 1
330605 wit gelakt bodemprofiel 3000 mm - 1
330550 zwart geëloxeerd bodemprofiel 3000 mm - 1
330534 aluminium (geribd) greeplijst 3000 mm - 1
330606 wit gelakt (geribd) greeplijst 3000 mm - 1
330551 zwart geëloxeerd (geribd) greeplijst 3000 mm - 1

 

Greeplijst type 1226 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333272 aluminium (glad) 3000 mm 1
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Greeplijst type 1227 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333267 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

Greeplijst type 1228 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333268 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200
- een decoratieve kantenband van 22 mm  
  kan in de greep geschoven worden

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
013714 aluminium 2750 mm 1

 

Greeplijst type modern 8720 voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
013715 aluminium 2750 mm 1
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Greeplijst en verstevigingsprofiel
- voor houtdikte 18 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
046279 zilver greeplijst 2500 mm 1
046282 zilver verstevigingsprofiel 2500 mm 1
046286 wit greeplijst 2500 mm 1
046287 wit verstevigingsprofiel 2500 mm 1

 

borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst
- per meter

bestelnr. Afwerking breedte Verpakking
030607 zwart 7 mm m

 

Profiel type 1311 voor greeplijst
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
030538 zwart 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1700 met demping
- wordt zowel boven als onder gedempt 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: 18-22 mm 
 
- eenvoudige montage door clipsysteem

bestelnr. Afwerking Onderdeel Lengte Verpakking
030805 zwart volledig beslag voor 1 binnendeur - 1
030806 zwart volledig beslag voor 1 buitendeur - 1
330803 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330804 aluminium onderprofiel 3000 mm 1
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SiScO SchuifdeurbeSLAG hiddeN

 

Schuifdeurbeslag type Sisco hidden  
met demping
- per complete set of alle onderdelen afzonderlijk  
  te bestellen 
 
- per complete set:  
  - volledige set, inclusief profielen en 2 dempers 
  - voor een deuropening tot 900 mm 
  - voor deurdikte: minimum 40 mm  
  - bovenprofiel: L=1150 mm 
  - onderprofiel: L=1000 mm  
  - demping in 2 richtingen (openen/sluiten)  
 
- losse onderdelen: alles afzonderlijk te bestellen  
  - voor een deuropening tot 1200 mm  
  - voor deurdikte: minimum 40 mm  
  - beslagset voor 1 deur met draagkracht 40 kg of 
    beslagset voor 1 deur met draagkracht 80 kg 
  - bovenprofiel: L=1450 mm 
  - onderprofiel: L=1300 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving draagkracht Lengte Verpakking
031271 - complete set tot 900 mm 40 kg - 1
031270 - complete set tot 900 mm 80 kg - 1
031274 - Beslagset tot 1200 mm 40 kg - 1
031275 - Beslagset tot 1200 mm 80 kg - 1
031272 - bovenprofiel - 1450 mm 1
031273 - onderprofiel - 1300 mm 1
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SiScO SchuifdeurbeSLAG ZONder demPiNG
 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100
- met verstelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 70 kg 
- voor deurdikte: 28-40 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030558 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330556 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 4000 mm 1
031004 aluminium muursteun - 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- met verstelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 28 mm  
- voor deurbreedte: minimum 720 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030808 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 4000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 200 mix
- voor onderliggende deuren 
- niet regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 25 kg 
- voor deurdikte: maximum 22 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030810 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030809 zwart volledig beslag buitendeur - 1
331268 alu/zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330804 aluminium onderprofiel 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 300
- verticale regeling tot +3 mm d.m.v. zeskantsleutel 
 
- draagkracht: 40 kg 
- voor deurdikte: maximum 25 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
031260 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
331259 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
331006 zilver bodemprofiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 400
- draagkracht: 30 kg 
- voor deurdikte: maximum 20 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030531 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030530 zwart volledig beslag buitendeur - 1
330529 zilver profiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 900
- draagkracht: 15 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030687 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330686 zilver profiel aluminium 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 900 economic
- met regelschroef 
 
- draagkracht: 15 kg 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
031262 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
331261 zilver profiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 900 economic voor 
glazen deuren
- montage d.m.v. lijm 
 
- draagkracht: 15 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
031264 zwart volledig beslag voor 2 glazen deuren - 1
331263 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
331265 zilver glasprofiel aluminium 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 1200
- draagkracht: 60 kg 
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm 
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm 
  (bij paneel van 22 mm dik)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030535 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
333271 aluminium (glad) bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330604 wit geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330532 zilver geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330549 zwart geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330605 wit gelakt bodemprofiel 3000 mm 1
330533 aluminium bodemprofiel 3000 mm 1
330550 zwart geëloxeerd bodemprofiel 3000 mm 1
330606 wit gelakt (geribd) greeplijst 3000 mm 1
330534 aluminium (geribd) greeplijst 3000 mm 1
330551 zwart geëloxeerd (geribd) greeplijst 3000 mm 1
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Profiel type 1311 voor greeplijst
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
030538 zwart 3000 mm 1

 

borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst
- per meter

bestelnr. Afwerking breedte Verpakking
030607 zwart 7 mm m

 

Greeplijst type 1226 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333272 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

Greeplijst type 1227 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333267 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

Greeplijst type 1228 Af voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
333268 aluminium (glad) 3000 mm 1
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Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200
- een decoratieve kantenband van 22 mm  
  kan in de greep geschoven worden

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
013714 aluminium 2750 mm 1

 

Greeplijst type modern 8720 voor Sisco 1200

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
013715 aluminium 2750 mm 1

 

Greeplijst en verstevigingsprofiel
- voor houtdikte 18 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
046279 zilver greeplijst 2500 mm 1
046282 zilver verstevigingsprofiel 2500 mm 1
046286 wit greeplijst 2500 mm 1
046287 wit verstevigingsprofiel 2500 mm 1

 

inclinofix voor schuifdeurbeslag type 1200
- voor de montage van schuifdeuren onder 
  een schuine wand 
- voor een hoek van 17° tot 63°

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031576 wit - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1300
- regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 60 kg 
- voor deurdikte: 20-22 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030524 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030525 zwart volledig beslag buitendeur - 1
330536 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330523 zilver bodemprofiel 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco Trix
- niet regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 45 kg 
- voor deurdikte: maximum 20 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030528 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330527 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030544 wit deurprofiel kunststof 2000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco New Trix
- verticale regeling tot +3 mm 
- regelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 40 kg 
- voor deurdikte: maximum 22 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
031267 zwart volledig beslag 1 deur - 1
331268 alu/zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
031266 zwart deurprofiel kunststof 3000 mm 1

 

Vouwdeurbeslag type Sisco 800
- maximum gewicht per deur: 15 kg 
- maximum deurdikte 20 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
330636 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330637 zilver bodemprofiel aluminium 3000 mm 1
030802 zwart volledig beslag voor 2 deuren - 1
030635 zwart volledig beslag voor 4 deuren - 1
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bevestigingen voor vouwdeurbeslag  
type Sisco 800

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
030638 zwart voor bovenprofiel 1
030639 zwart voor bodemprofiel 1

TOebehOreN VOOr SchuifdeurbeSLAG
 

Schuifdeurgreep type PrSd
- enkel voor schuifdeuren met deurdikte 40 mm

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
059942 ruw metaal 40 mm 50 mm 100 mm 4
059406 verouderd ijzer 40 mm 50 mm 100 mm 4
059403 wit brons 40 mm 50 mm 100 mm 4
059943 wit brons mat 40 mm 50 mm 100 mm 4
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Adapter voor schuine schuifdeur
- aanpassing voor schuine deur onder bv.  
  de afschuining van een dak 
- geschikt voor alle schuifdeursystemen met  
  staande deuren, uitgezonderd de systemen  
  met gelijkliggende deuren 
 
- Het systeem bestaat uit een aluminium U profiel  
  van 200 cm en twee geleiders. 
   
- Het aluminium profiel (lengte = 2 x de breedte  
  van de deur) wordt op een vaste legplank van de 
  kast gemonteerd, zo hoog mogelijk t.o.v. de niet 
  afgeschuinde kant van de deur (zie 1). 
   
- De geleiders monteert u op dezelfde hoogte. 
  Opgelet: het beslag is enkel geschikt voor  
  de binnenste deur van een schuifdeurcombinatie  
  (zie 2). 
   
- De geleiders vervangen de bovenste wieltjes van 
  het origineel schuifdeursysteem.

bestelnr. Afwerking - Verpakking
013654 aluminium - set

 

Veerbuffer type dictator
- wanneer een schuifdeur helemaal in de wand 
  loopt, is de deurgreep niet meer bereikbaar 
- door de deur licht naar binnen te drukken, 
  duwt de veerbuffer de deur terug naar buiten 
- de veerbuffer is achteraan voorzien van 
  een magneet die de deur op zijn plaats houdt 
  (metalen contraplaatje inbegrepen)

bestelnr. Afwerking uitschuifkracht Verpakking
704812 alu + staal verzinkt 85N 5
704813 alu + staal verzinkt 130N 5
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Stoflijst
- aluminium draagprofiel 
- grijze borstel

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
046283 aluminium 2500 mm 1

 

deurrechter type 0015-20

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030526 aluminium/zwart - 34
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Geleiders en schuifdeurbeslag

LOfT PrOfeSSiONeeL SchuifdeurbeSLAG

LOfT PrOfeSSiONeeL SchuifdeurbeSLAG
 

Loft professioneel 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: 18-45 mm 
- gelagerde hangers <u>met</u> 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

 

Grepen voor schuifdeurbeslag type Loft
- per paar  
- staal, zwart gelakt

bestelnr. Afwerking - Verpakking
013966 zwart - 1
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Geleiders en schuifdeurbeslag

OmGe SchuifdeurbeSLAG

OmGe SchuifdeurbeSLAG
 

Schuifdeurbeslag type Omge 2031
- draagkracht: 35 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
045987 aluminium enkele bovenrail 3000 mm 1
045995 aluminium dubbele onderrail 3000 mm 1
045990 aluminium binnengarnituur - 1
045989 aluminium buitengarnituur - 1

 

Schuifdeurbeslag type Omge 2032
- draagkracht: 20 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030059 aluminium bovenrail 3000 mm 1
045992 aluminium glijrail 2000 mm 1
045993 aluminium bovengarnituur - 1
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Schuifdeurbeslag type Omge 2033
- draagkracht: 60 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
045994 aluminium dubbele bovenrail 3000 mm 1
045995 aluminium dubbele onderrail 3000 mm 1
045997 zwart binnengarnituur - 1
045996 zwart buitengarnituur - 1

 

Schuifdeurbeslag type Omge 1400
- minimum deurdikte: 19 mm 
- draagkracht: 80 kg

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
029612 aluminium bovengarnituur - 1
029611 aluminium rail 3000 mm 1
030704 aluminium muursteun - 50
030705 aluminium bodemstuk T - 100
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Geleiders en schuifdeurbeslag

Accuride SchuifdeurbeSLAG

Accuride SchuifdeurbeSLAG
 

Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1234
- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders 
  worden pal tegen de boven- en onderkant van 
  de binnenzijde van de kast gemonteerd. 
  De geleiders dienen verbonden te worden door  
  een plaat die 150 mm korter is dan de  
  binnenkant van de kast. 
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm 
- voor deuren tot 1100 mm hoog en 600 mm breed 
- draagkracht: 14 kg 
 
Welk type scharnier gebruiken? 
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 
  20 mm dik: kruisplaatje 3 mm 
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot  
  32 mm dik: kruisplaatje 0 mm 
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 
  24 mm dik: kruisplaatje 0 mm 
- boorafstand van de scharnieren: 38 mm

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031541 zwart 360 mm 4
031542 zwart 410 mm 4
031543 zwart 460 mm 4
031544 zwart 510 mm 4
031545 zwart 560 mm 4
031546 zwart 610 mm 4
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Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1319
- indien de deur hoger is dan 700 mm dient 
  u dit systeem steeds te gebruiken 
  met synchroongeleiding type 1316 
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten 
  (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen) 
- verticaal of horizontaal te gebruiken 
- houtdikte: 16-20 mm 
- draagkracht: 13 kg (bij geleider van 450 mm)

bestelnr. Afwerking Lengte A b c Verpakking
030894 verzinkt 350 mm 186 mm 244 mm 10
030895 verzinkt 400 mm 236 mm 294 mm 10
030896 verzinkt 450 mm 286 mm 344 mm 10
030897 verzinkt 500 mm 336 mm 394 mm 10
030898 verzinkt 550 mm 386 mm 444 mm 10
030899 verzinkt 600 mm 436 mm 494 mm 10

 

Scharnier type c2A7A99  
voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319
- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm 
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

bestelnr. Afwerking hoek montage Veer k Type Verpakking
029187 nikkel 94° schroeven met 3 tot 8 mm C2ABA99 300
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Accuride synchroongeleiding type 1316
- dient enkel besteld te worden bij type 1319 
  indien de deur hoger is dan 900 mm 
- voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren 
  kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319) 
- set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwieltjes, 
  2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm) 
- draagkracht: 25 kg (bij geleider 450 mm) 
 
Stang voor synchroongeleiding apart te bestellen!

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
030900 verzinkt synchroongeleiding 400 mm 10
030901 verzinkt synchroongeleiding 450 mm 10
030902 verzinkt synchroongeleiding 500 mm 10
030903 verzinkt synchroongeleiding 550 mm 10
030904 verzinkt synchroongeleiding 600 mm 10
030905 verzinkt stang 2000 mm 10

 

Scharnier type c2A7A99  
voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319
- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm 
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

bestelnr. Afwerking hoek montage Veer k Type Verpakking
029187 nikkel 94° schroeven met 3 tot 8 mm C2ABA99 300
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Geleiders en schuifdeurbeslagVouwdeurbeslag

VOuwdeurbeSLAG

SALice VOuwdeurbeSLAG

 

Salice vouwdeurbeslag
- scharnier type F1C169

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030208 nikkel - 300

 



VAN OPSTAL • 2019 2.197

GeLeiderS eN SchuifdeurbeSLAGVouwdeurbeslaG

Salice plaatje met glijwiel type f1PXAy

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030209 transparant - 300

 

Salice scharnier type f1c0e9

bestelnr. Afwerking bevestiging Verpakking
030439 nikkel met euroschroeven 600

 

Salice stopper type f1rfAy

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031496 wit - 300

 

Salice glijprofiel type f1GfAG
- profiel om vast te schroeven

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031587 grijs 1180 mm 75
030444 wit 590 mm 150
030445 wit 880 mm 75
030446 wit 1180 mm 75
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Geleiders en schuifdeurbeslagTafelgeleiders

TAfeLGeLeiderS

OmGe TAfeLGeLeiderS
 

Omge tafelgeleider type 1597

bestelnr. Afwerking uittrekbaar tot draagkracht Verpakking
026788 verzinkt 1885 mm 60 kg 7

hOuTeN TAfeLGeLeiderS
 

houten tafelgeleider type 70/80/90

bestelnr. Afwerking Lengte Opening Overlapping delen Type Verpakking
027280 eik 700 mm 1000 mm 200 mm 3-delig 70 1
027281 eik 700 mm 1200 mm 300 mm 4-delig 70 1
027282 eik 700 mm 1500 mm 325 mm 5-delig 70 1
027283 eik 700 mm 2000 mm 300 mm 6-delig 70 1
027284 eik 700 mm 2500 mm 283 mm 7-delig 70 1
027287 eik 800 mm 1200 mm 200 mm 3-delig 80 1
027288 eik 800 mm 1500 mm 300 mm 4-delig 80 1
027289 eik 800 mm 2000 mm 300 mm 5-delig 80 1
027295 eik 900 mm 2500 mm 275 mm 5-delig 90 1

TOebehOreN VOOr hOuTeN TAfeLGeLeiderS
 

Tafelblad sluiting type 2001

bestelnr. Afwerking - Verpakking
026751 verzinkt - 200

 

Tafelblad sluiting type 2003

bestelnr. Afwerking - Verpakking
026752 verzinkt - 200
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Tafeldrevel type 2036

bestelnr. Afwerking Links/rechts Verpakking
026750 geel verzinkt 2-delig 100




