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Bureau- en wInkelInrIchtIngBureauonderstellen

Bureau- en winkelinrichting
Bureauonderstellen

elektrISch VerStelBare BureauOnDerStellen

elektrISch VerStelBare BureauOnDerStellen

 

elektrisch verstelbaar bureauonderstel  
type e-more
- 2 of 3-traps, elektrisch in de hoogte  
  verstelbaar bureauonderstel  
- met anti-botsing beveiliging 
 
- inclusief 2 motoren:  
  - snelheid 2 traps: 32 mm/s  
  - snelheid 3 traps: 30 mm/s 
- Incl� bediening met 4 programmeerbare hoogtes�  
  De bediening is voorzien van een USB poort (5V, 1A) 
  voor het laden van een smartphone�  
- geleverd zonder werkblad  
  (max� afmetingen: 1000 x 2000 mm)

Bestelnr. afwerking Omschrijving Dynamische 
draagkracht

Statische 
draagkracht

hoogte 
verstelbaar

Breedte 
verstelbaar Verpakking

013361 wit (RAL 9010) 2-traps 100 kg 120 kg 695-1145 mm 1100-1800 mm 1
013360 zilver (RAL 9006) 2-traps 100 kg 120 kg 695-1145 mm 1100-1800 mm 1
013362 zwart (RAL 9017) 2-traps 100 kg 120 kg 695-1145 mm 1100-1800 mm 1
013311 wit (RAL 9010) 3-traps 120 kg 140 kg 610-1270 mm 1100-1800 mm 1
013310 zilver (RAL 9006) 3-traps 120 kg 140 kg 610-1270 mm 1100-1800 mm 1
013312 zwart (RAL 9017) 3-traps 120 kg 140 kg 610-1270 mm 1100-1800 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng Bureauonderstellen

kaBelDOOrVOer
 

kabeldoorvoer type exit g2 
- ideaal voor in de hoogte verstelbare  
  bureauonderstellen  
- inclusief bevestiging werkblad, voet en  
  bevestigingsschroeven

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013363 wit 1250 mm 1
013365 zilver 1250 mm 1
013364 zwart 1250 mm 1

 

Magneethouder voor kabeldoorvoer  
type exit g2
- om de kabeldoorvoer tegen de poot van  
  het bureauonderstel te bevestigen

Bestelnr. afwerking - Verpakking
013366 wit - 1
013368 zilver - 1
013367 zwart - 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngBureauonderstellen

Bureau- en winkelinrichting

BureauOnDerStellen

BureauOnDerStel DInaMIca

 

Basisset bureauonderstel type Dinamica
set bestaat uit: 
- 2 vaste tafelpoten van 693 mm met sierkap 
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk 
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het 
  bureaublad vast te maken 
- regelvijs 25 mm verstelbaar in de hoogte

Bestelnr. afwerking Dwarsbalk verstelbaar van Verpakking
300304 antraciet 1200 tot 1800 mm 1

 

Verlengset voor bureauonderstel 
type Dinamica
set bestaat uit: 
- 1 vaste tafelpoot van 693 mm met sierkap 
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk 
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het 
  bureaublad vast te maken

Bestelnr. afwerking Dwarsbalk verstelbaar van Verpakking
300305 antraciet 1200 tot 1800 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng Bureauonderstellen

hoekset voor bureauonderstel type Dinamica
set bestaat uit: 
- 1 ronde tafelpoot van 693 mm en 
  diameter 102 mm en voet met diameter 108 mm 
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk 
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan 
  elkaar te zetten 
- 2 bevestigingen om de dwarsbalk aan het 
  bureaublad te monteren 
- 1 bevestiging voor de montage van het 
  centrale blad

Bestelnr. afwerking Dwarsbalk verstelbaar van Verpakking
300307 antraciet 1200 tot 1800 mm 1
300308 antraciet 1600 tot 2400 mm 1

BureauOnDerStel MultIleVel
 

Basisset bureauonderstel type Multilevel
set bestaat uit: 
- 2 tafelpoten met sierkap in de hoogte 
  verstelbaar van 593 tot 793 mm 
- 1 in lengte verstelbare dwarsbalk 
- in de hoogte verstelbaar

Bestelnr. afwerking Dwarsbalk verstelbaar van Verpakking
300309 antraciet 1200 tot 1800 mm 1

 

hoekset bureauonderstel type Multilevel
set bestaat uit: 
- 1 in de hoogte verstelbare tafelpoot 
  (593 tot 793 mm) met voet Ø 210 mm 
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk 
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan 
  elkaar te zetten 
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het 
  bureaublad te monteren 
- 1 bevestiging voor de montage van het 
  centrale blad

Bestelnr. afwerking Dwarsbalk verstelbaar van Verpakking
300310 antraciet 1200 tot 1800 mm 1



VAN OPSTAL • 2020/11 5

Bureau- en wInkelInrIchtIngBartafelonderstel

Bureau- en winkelinrichting
Bartafelonderstel

BartaFelOnDerStel

BartaFelOnDerStel
 

Zuil voor bartafelonderstel

Bestelnr. afwerking hoogte hoogte 
met bodemplaat Diameter Verpakking

300301 antraciet 625 mm 695 mm 121 mm 1
300302 antraciet 1032 mm 1102 mm 127 mm 1

 

Bodemplaat voor bartafelonderstel

Bestelnr. afwerking Diameter hoogte Verpakking
300300 antraciet 650 mm 70 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng KaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

Bureau- en winkelinrichting
Kabelklemmen, -doorvoer en -stoppen

kaBelkleMMen, -DOOrVOer en -StOPPen

kaBelkleMMen
 

korte kabelklem type 2098
- kunststof 
- om 3 kabels te klemmen

Bestelnr. afwerking
Voor 

max. aantal 
kabels

lengte Breedte hoogte Verpakking

013678 grijs 3 91 mm 65 mm 30 mm 25
013677 zwart 3 91 mm 65 mm 30 mm 25

 

lange kabelklem type 2098
- kunststof 
- om 5 kabels te klemmen

Bestelnr. afwerking
Voor 

max. aantal 
kabels

lengte Breedte hoogte Verpakking

013680 grijs 5 135 mm 65 mm 30 mm 25
013679 zwart 5 135 mm 65 mm 30 mm 25

 

kabelklem type tFe068
- voor de bevestiging van max� 6 kabels 
- schroefgat: dia� 3,5 mm

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
031593 wit kunststof 52 mm 17 mm 8 mm 500
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Bureau- en wInkelInrIchtIngKaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

kaBel VlOerPrOFIel
 

kabel vloerprofiel type 2087
- kunststof vloerprofiel + aluminium 
  bovenprofiel

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
013681 aluminium 2000 mm 75 mm 18 mm 1

 

hoekverbinder voor vloerprofiel type 2087
- kunststof vloerprofiel + aluminium 
  bovenprofiel

Bestelnr. afwerking Breedte hoogte Verpakking
013682 aluminium 75 mm 18 mm 1

kaBelStOPPen
 

kabeldoorvoer type Semi
- zwarte borstel afsluiting 
- de kabeldoorvoer kan naar wens  
  worden afgewerkt (max� dikte van het  
  afwerkingsmateriaal: 3 mm)  
- soft close deksel

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
013899 aluminium geanodiseerd 450 mm 120 mm 25 mm 1

 

kabeldoorvoer type g14S
- zwarte borstel afsluiting  
- soft close deksel

Bestelnr. afwerking lengte x breedte Inbouwlengte x 
inbouwbreedte Inbouwdiepte Verpakking

013674 zilver 320 x 110 mm 315 x 105 mm 25 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng KaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

kabeldoorvoer type g11S
- zwarte borstel afsluiting  
- soft close deksel

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
013900 aluminium geanodiseerd 240 mm 100 mm 13,5 mm 1

 

kabeldoorvoer type g11S colour
- zwarte borstel afsluiting  
- soft close deksel  
 
- mat wit: geen RAL  
- mat zwart: RAL 9005

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
013901 aluminium mat wit 240 mm 100 mm 13,5 mm 1
013902 aluminium mat zwart 240 mm 100 mm 13,5 mm 1

 

kabeldoorvoer type g11S
- zwarte borstel afsluiting  
- soft close deksel

Bestelnr. afwerking lengte x breedte Inbouwlengte x 
inbouwbreedte Inbouwdiepte Verpakking

013675 zilver 100 x 100 mm 95 x 95 mm 13,5 mm 1
 

kabelstop zonder deksel type nc
- dubbele zwarte borstel afsluiting

Bestelnr. afwerking lengte x breedte Inbouwlengte x 
inbouwbreedte Inbouwdiepte Verpakking

013676 zwart 69 x 69 mm 61 x 61 mm 25 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngKaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

kabelstop type 60.3450 en 60.3510
- kwaliteitsvolle kunststof kabelstop 
- het klepje zit gemonteerd op een veer  
  zodat het klepje steeds mooi sluit

Bestelnr. afwerking Ø buitenmaat Ø inbouwmaat Inbouwdiepte Verpakking
013277 wit 62 mm 50 mm 21 mm 1
021430 beige 72 mm 60 mm 21 mm 1
013445 bruin 72 mm 60 mm 21 mm 1
021888 grijs 72 mm 60 mm 21 mm 1
021416 wit 72 mm 60 mm 21 mm 1
021429 zwart 72 mm 60 mm 21 mm 1
013153 beige 92 mm 80 mm 21 mm 1
013152 grijs 92 mm 80 mm 21 mm 1
021447 wit 92 mm 80 mm 21 mm 1
021887 zilver 92 mm 80 mm 21 mm 1
013175 zwart 92 mm 80 mm 21 mm 1

 

kabelstop type 2066 en 2068

Bestelnr. afwerking Ø buitenmaat Ø inbouwmaat inbouwdiepte Verpakking
013495 chroom glanzend 66 mm 60 mm 22 mm 1
013496 chroom mat 66 mm 60 mm 22 mm 1
013498 inox look 66 mm 60 mm 22 mm 1
013503 zilver 66 mm 60 mm 22 mm 1
013497 zwart gelakt 66 mm 60 mm 22 mm 1
013499 chroom glanzend 88 mm 80 mm 22 mm 1
013500 chroom mat 88 mm 80 mm 22 mm 1
013502 inox look 88 mm 80 mm 22 mm 1
013504 zilver 88 mm 80 mm 22 mm 1
013501 zwart gelakt 88 mm 80 mm 22 mm 1

 

kabelstop type 9865

Bestelnr. afwerking Ø buitenmaat Ø inbouwmaat Inbouwdiepte Verpakking
013297 aluminium 90 mm 85 mm 23 mm 1
013296 aluminium 90 mm 85 mm 29 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng KaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

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

Bestelnr. afwerking Buitenmaat Inbouwdiameter Inbouwdiepte Verpakking
013372 inox look 89,5 mm 80 mm 21 mm 1
013371 zwart mat 89,5 mm 80 mm 21 mm 1

 

kabelstop type 82067

Bestelnr. afwerking Breedte lengte Ø inbouwmaat Inbouwdiepte Verpakking
013608 chroom gepolierd 90 mm 120 mm 80 mm 22 mm 8
013609 chroom mat 90 mm 120 mm 80 mm 22 mm 8
013610 inox look 90 mm 120 mm 80 mm 22 mm 8
013607 zilver (RAL9006) 90 mm 120 mm 80 mm 22 mm 8
013606 zwart 90 mm 120 mm 80 mm 22 mm 8
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Bureau- en wInkelInrIchtIngKaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

Bureau- en winkelinrichting

kaBelDOOrVOer en kaBelkleMMen tYPe 663

kaBelDOOrVOer

 

kabeldoorvoer type 663
- flexibele kabeldoorvoer  
- inclusief bevestiging voor onder het bureaublad

Bestelnr. afwerking - Verpakking
030191 zwart - 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng KaBelKlemmen, -doorvoer en -stoppen

kaBelkleMMen

 

kunststof rail type 663

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
030192 zwart 1152 mm 15

 

kabelklem type 663
- wordt op de kunststof rail geklipst

Bestelnr. afwerking - Verpakking
030194 zwart - 100

 

adapter type 663
- om de flexibele kabeldoorvoer 663  
  rechtstreeks op de kunststof rail te klipsen

Bestelnr. afwerking - Verpakking
030193 zwart - 100
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Bureau- en wInkelInrIchtIngprofiel voor KaBeldoorvoer

Bureau- en winkelinrichting
Profiel voor kabeldoorvoer

PrOFIel VOOr kaBelDOOrVOer

PrOFIel VOOr kaBelDOOrVOer

 

Profiel voor kabeldoorvoer type nct
- per stuk (1 stuk = 1,80 meter)  
- op maat te zagen 
 
- eindkappen en borstelprofiel  
  afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking lengte Breedte Verpakking
013909 aluminium 1800 mm 19 mm 1

 

Borstelprofiel voor profiel type nct
- per stuk (1 stuk = 1,80 meter)  
- breedte van de borstel: 24 mm 
- op maat te zagen

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013910 zwart 1800 mm 1

 

afgeronde eindkappen voor profiel type nct
- per paar  
- incl� bevestigingsschroeven  
 
- breedte 45 mm: enkel borstelprofiel  
- breedte 69 mm: dubbel borstelprofiel

Bestelnr. afwerking Omschrijving afmetingen Verpakking
013908 aluminium afgeronde eindkappen 45 x 45 x 19 mm set
013979 aluminium afgeronde eindkappen 69 x 45 x 19 mm set
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Bureau- en wInkelInrIchtIng profiel voor KaBeldoorvoer

rechthoekige eindkappen voor profiel type nct
- per paar  
- incl� bevestigingsschroeven  
 
- breedte 45 mm: enkel borstelprofiel  
- breedte 69 mm: dubbel borstelprofiel

Bestelnr. afwerking Omschrijving afmetingen Verpakking
013911 aluminium rechthoekige eindkappen 45 x 45 x 19 mm set
013980 aluminium rechthoekige eindkappen 69 x 45 x 19 mm set



VAN OPSTAL • 2020/11 15

Bureau- en wInkelInrIchtIngKaBelgoten

Bureau- en winkelinrichting
Kabelgoten

kaBelgOten

kaBelgOten
 

kabelgoot type u-Box
- te bevestigen onder een bureaublad  
- in metaal, zwart gelakt

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Verpakking
013903 zwart 310 mm 120 mm 90 mm 1
013904 zwart 520 mm 120 mm 90 mm 1
013905 zwart 1000 mm 120 mm 90 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

Bureau- en winkelinrichting
Stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten

InBOuwStOPcOntacten POwer POrt
 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022081 zilver/deksel inox met pinaarding (Frankrijk/België) 1
021992 zilver met pinaarding (Frankrijk/België) 1
021993 zilver met randaarding (Schuko) 1
022061 zwart met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022154 zwart met randaarding (Schuko) 1

 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022188 aluminium met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022187 aluminium met randaarding (Schuko) 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

InBOuwStOPcOntacten eleVatOr
 

elevator inbouwstopcontact
- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel  
  d�m�v� het veermechanisme naar boven 
- voor werkbladen met maximum dikte 6 cm 
- montage gat: diameter 8 cm

Bestelnr. afwerking type (zie tekening) Omschrijving Verpakking
022244 inox look/zwart A1 2 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1

022245 chroom mat/zwart A2 1 stopcontact met pinaarding (Frankrijk/België) + 
2 RJ45 aansluitingen 1

022246 inox look/zwart A3 1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 
2 Eurostekkers 1

022247 chroom mat/zwart A4 1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 
2 RJ45 aansluitingen 1

InBOuwStOPcOntacten POP uP
 

Pop up inbouwstopcontact
- door het deksel in te drukken,  
  glijdt de sokkel naar boven  
- montage: ronde boring dia� 80 mm  
- inbouwdiepte: 160 mm  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
  + los geleverde stekker

Bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
022423 wit/inox 2 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022421 wit/inox 2 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1
022427 wit/inox 1 stopcontact met pinaarding (Frankr�/Belg�) + 2 USB charger (5V, 4A) 1
022425 wit/inox 1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB charger (5V, 4A) 1
022422 zwart/inox 2 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022420 zwart/inox 2 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1
022426 zwart/inox 1 stopcontact met pinaarding (Frankr�/Belg�) + 2 USB charger (5V, 4A) 1
022424 zwart/inox 1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB charger (5V, 4A) 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten netBOX POInt
 

netbox point
- naast een stopcontact bevat deze 
  Netbox point een USB en een RJ45 
  aansluiting

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022213 inox look met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022214 inox look met randaarding (Schuko) 1

InBOuwStOPcOntacten VerSaturn
 

Inbouwstopcontact type Versaturn
- door de toets op het kader aan te tippen,  
  wordt het stopcontact geopend 
- een sensor detecteert de aanwezigheid  
  van eventuele stekkers en voorkomt zo  
  het onopzettelijk sluiten

Bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
022458 inox 2 stopcontacten met pinaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022459 wit glas 2 stopcontacten met pinaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022447 zwart glas 2 stopcontacten met pinaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022462 inox 2 stopcontacten met randaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022460 wit glas 2 stopcontacten met randaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022461 zwart glas 2 stopcontacten met randaarding + 2 RJ45 + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022433 inox 3 stopcontacten met pinaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022431 wit glas 3 stopcontacten met pinaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022432 zwart glas 3 stopcontacten met pinaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022430 inox 3 stopcontacten met randaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022428 wit glas 3 stopcontacten met randaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
022429 zwart glas 3 stopcontacten met randaarding + 2 USB chargers (5V, 2A) 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

InBOuwStOPcOntacten cOnI
 

coni inbouwraam
- inbouwraam voor stekkerdozen 
- zwarte borstel afsluiting 
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen 
- voedingssnoer afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Inbouwlengte Inbouwbreedte Inbouwhoogte Verpakking
022231 inox 227 mm 133,8 mm 56 mm 1
022270 zwart 227 mm 133,8 mm 56 mm 1

 

coni stopcontacten voor inbouwraam
- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 
  2 stopcontacten + USB lader (5,2V / 2,15A)

Bestelnr. afwerking Omschrijving type Verpakking
022233 aluminium/zwart 3 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022232 aluminium/zwart 3 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1
022235 aluminium/zwart 2 stopcontacten + USB lader met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022234 aluminium/zwart 2 stopcontacten + USB lader met randaarding (Schuko) 1

 

Voedingssnoer
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten POwer FraMe cOVer
 

Power Frame cover inbouwraam
- inbouwraam voor stekkerdozen 
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen 
- voedingssnoer afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Inbouwlengte Inbouwbreedte Inbouwhoogte Verpakking
022237 aluminium 225 mm 60 mm 42,9 mm 1

 

Power Frame cover stopcontacten  
voor inbouwraam
- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 
  2 stopcontacten + USB lader (5,2V / 2,15A)

Bestelnr. afwerking Omschrijving type Verpakking
022239 aluminium/zwart 3 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022238 aluminium/zwart 3 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1
022241 aluminium/zwart 2 stopcontacten + USB lader met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022240 aluminium/zwart 2 stopcontacten + USB lader met randaarding (Schuko) 1

 

Voedingssnoer
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

InBOuwStOPcOntacten Due

 

Inbouwstopcontact type Due
- stekkerdoos met 2 stopcontacten  
- met voedingssnoer van 2 meter  
- inbouwdiepte: 45 mm 
- inclusief montagesjabloon 
 
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking kleur type Verpakking
022353 kunststof zwart met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022352 kunststof zwart met randaarding (Schuko) 1

 

Deksel voor inbouwstopcontact type Due
- verwisselbaar deksel uit 2 delen  
- wit: bij benadering RAL9010  
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr. afwerking kleur Verpakking
022354 kunststof inox look 1
022356 kunststof wit 1
022355 kunststof zwart 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten kaPSa

 

Inbouwstopcontact type kapsa
- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 
  2 stopcontacten en 2 USB laders (5,2V / 2,15A) 
- met voedingssnoer van 2 meter  
- inbouwdiepte: 45 mm 
 
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Omschrijving type Verpakking
022365 aluminium/kunststof 3 stopcontacten met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022363 aluminium/kunststof 3 stopcontacten met randaarding (Schuko) 1
022366 aluminium/kunststof 2 stopcontacten + 2 USB laders met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022364 aluminium/kunststof 2 stopcontacten + 2 USB laders met randaarding (Schuko) 1

 

Deksel voor inbouwstopcontact type kapsa
- verwisselbaar deksel  
- wit: bij benadering RAL9010  
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr. afwerking kleur Verpakking
022370 aluminium geanodiseerd aluminium 1
022367 aluminium inox look 1
022369 aluminium wit 1
022368 aluminium zwart 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

InBOuwStOPcOntacten PIX
 

Inbouwstopcontact type Pix
- zwarte stekkerdoos incl� 3 verwisselbare ringen:  
  inox look, wit en zwart 
- met voedingssnoer van 20 cm  
- wit: bij benadering RAL9010  
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr. afwerking type Inbouw diameter Buiten diameter Inbouwdiepte Verpakking

022351 kunststof met pinaarding 
(Frankrijk/België) 56 mm 68 mm 45 mm 1

022350 kunststof met randaarding 
(Schuko) 56 mm 68 mm 45 mm 1

InBOuwStOPcOntacten twISt
 

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

Bestelnr. afwerking type Inbouw diameter Verpakking
022243 inox look met pinaarding (Frankrijk/België) 105 mm 1
022517 wit mat met pinaarding (Frankrijk/België) 105 mm 1
022294 zwart mat met pinaarding (Frankrijk/België) 105 mm 1
022242 inox look met randaarding (Schuko) 105 mm 1
022530 wit mat met randaarding (Schuko) 105 mm 1
022296 zwart mat met randaarding (Schuko) 105 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten SOurce
 

Source inbouwstopcontact
- zonder deksel  
- inclusief 2 USB laders (2 x 5V / 2,15A)  
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik  
- boring dia� 80 mm  
- met aansluitsnoer van 200 cm +  
  los geleverde stekker 
- keystone modules afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022473 zwart/inox met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022472 zwart/inox met randaarding (Schuko) 1

 

Source inbouwstopcontact met deksel
- inclusief 2 USB laders (2 x 5V / 2,15A)  
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik  
- boring dia� 80 mm  
- met aansluitsnoer van 200 cm +  
  los geleverde stekker 
- keystone modules afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022475 zwart/inox met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022474 zwart/inox met randaarding (Schuko) 1

 

keystone modules voor Source  
inbouwstopcontact 
- in een Source inbouwstopcontact kan je  
  2 keystone modules naar keuze inklikken

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022478 zwart HDMI 1
022476 zwart RJ45 cat� 6 1
022477 zwart USB 3�0 1



VAN OPSTAL • 2020/11 25

Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

InBOuwStOPcOntacten FlIPuP
 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022524 inox/zwart met randaarding (Schuko) 1
022525 inox/zwart met pinaarding (B/F) 1
022522 zwart met randaarding (Schuko) 1
022523 zwart met pinaarding (B/F) 1

 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022478 zwart HDMI 1
022476 zwart RJ45 cat� 6 1
022477 zwart USB 3�0 1

 

Voedingssnoer
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng stopcontacten

InBOuwStOPcOntacten cOnFerence
 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022526 zwart met randaarding (Schuko) 1
022527 zwart met pinaarding (B/F) 1

 

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

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022478 zwart HDMI 1
022476 zwart RJ45 cat� 6 1
022477 zwart USB 3�0 1

 

Voedingssnoer
- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
022236 zwart 200 cm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngstopcontacten

Bureau- en winkelinrichting

OPBOuwStOPcOntacten

OPBOuwStOPcOntacten t-DOck
 

t-Dock stopcontacten
- voet met 2 stopcontacten

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022142 aluminium met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022191 aluminium met randaarding (Schuko) 1

 

t-Dock met uSB oplader
Naast 1 contactdoos bevat deze T-Dock  
een oplaadunit voor USB apparaten� 
Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig 
worden aangesloten� 
De oplaadunit levert stroom aan bv� GSM, 
Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ��� 
 
- met aansluitsnoer van 250 cm 
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm 
- montage gat: diameter 1,6 cm 
- USB oplader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA 
  of 1 x 1400mA

Bestelnr. afwerking type Verpakking
022190 aluminium met pinaarding (Frankrijk/België) 1
022189 aluminium met randaarding (Schuko) 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng usB poort

Bureau- en winkelinrichting
USB poort

uSB POOrt

InBOuw uSB POOrt
 

Inbouw uSB poort type easy
- geschikt voor opladen, synchroniseren  
  en data transfer  
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm)  
  en een USB 2�0 stekker (male)  
- eventuele lader zelf te voorzien

Bestelnr. afwerking Diameter boring Verpakking
013358 aluminium 22 mm 1
013357 chroom 22 mm 1
013356 wit 22 mm 1
013359 zwart 22 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngtoeBehoren voor pc’s

Bureau- en winkelinrichting
Toebehoren voor PC’s

tOeBehOren VOOr Pc’S

cPu hOuDerS
 

Vaste cPu houder type M1
- CPU houder met verstelbare draagriemen 
- De profielen kunnen onder het bureaublad 
  of op de zijwand gemonteerd worden�

Bestelnr. afwerking Draagkracht lengte draagprofiel Verpakking
300143 zwart 35 kg 350 mm 1

 

uittrekbare cPu houder type M2
- CPU houder met verstelbare draagriemen

Bestelnr. afwerking Draagkracht lengte geleider looplengte Verpakking
300144 zwart 35 kg 350 mm 460 mm 1

 

cPu houder type 80025
Deze CPU houder kan zowel tegen het boven- 
als tegen het zijpaneel gemonteerd worden�

Bestelnr. afwerking Breedte uittrekbaar hoogte uittrekbaar Verpakking
300201 zwart 90-235 mm 370-625 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng uittreKladen voor toetsenBord

Bureau- en winkelinrichting
Uittrekladen voor toetsenbord

uIttreklaDen VOOr tOetSenBOrD

uIttreklaDen VOOr tOetSenBOrD
 

uittreklade in metaal voor toetsenbord 
type cBergO-traY300
- met opbergvakjes voor schrijfgerei, CD’s 
  en diskettes, kleine accessoires zoals 
  paper-clips, Post-it® en visitekaartjes 
- volledig uittrekbare geleiders, waardoor de  
  opbergvakjes gemakkelijk bereikbaar zijn 
- hoek toetsenbord aanpasbaar in 3 standen 
  (0°, 3,5° en 7°) 
- montage-plaatjes 33 mm in de hoogte verstelbaar 
- kabels worden verborgen door kabelprofiel 
  (achteraan) 
- pols-steun in soepel materiaal

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
031606 zwart 751 mm 503 mm 143 mm 1

 

uittreklade in metaal voor toetsenbord 
type kD 1000/a2
- uittrekbaar in 2 standen 
- onder het blad te bevestigen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
300262 zwart 590 mm 260 mm 50 mm 1

 

uittreklade in metaal voor toetsenbord 
type kD 1000/MO
- uittrekbaar in 2 standen 
- onder het blad te bevestigen 
- met ruimte voor muismat

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
300264 zwart 795 mm 260 mm 60 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtInguittreKladen voor toetsenBord

geleider voor toetsenbord type 2109
- 75% uitrekbaar 
- regelbaar in de hoogte

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht Verpakking
032761 verzinkt 350 mm 35 kg 10
032762 verzinkt 400 mm 30 kg min� 10
032763 verzinkt 450 mm 30 kg 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIng hangKlassementen

Bureau- en winkelinrichting
Hangklassementen

hangklaSSeMent

hangklaSSeMenten graSS
 

Ovale relingen grass Scala voor hangklassement
- per set  
- set bevat:  
  - 2 ovale relingen (kunnen worden ingekort)  
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan het front  
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand

Bestelnr. afwerking Voor geleiderlengte Verpakking
062525 aluminium geanodiseerd NL 500 mm set
063337 aluminium geanodiseerd NL 600 mm set

hangklaSSeMenten tYPe a/33 en B/39
 

kaders voor hangklassement
- geleiders afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Diepte Inbouwdiepte uittrekbaar van Verpakking
300315 zwart 330 mm 360 mm 670-1200 mm 1
300316 zwart 330 mm 360 mm 400-670 mm 1
300313 zwart 390 mm 420 mm 380-1200 mm 1

tOeBehOren VOOr hangklaSSeMenten tYPe a/33 en B/39
 

geleiders type 2274.037

Bestelnr. afwerking Draagkracht lengte Verpakking
300256 verzinkt 75 kg 350 mm 1

 

Ophangbeugel voor hangmappen 
type DV.cl/33

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
300257 zwart 330 mm 1
300258 zwart 390 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtInghangKlassementen

 

Frontwinkel type SS.Fc/cl
- voor kader

Bestelnr. afwerking - Verpakking
300259 zwart - 1

 

Stop voor selectieve sluiting type an.DS/Me
- voor kader

Bestelnr. afwerking - Verpakking
300260 zwart - 1

 

Deurbeschermer type ru.cl/SV
- voor kader

Bestelnr. afwerking - Verpakking
300261 zwart - 1

 

afstandhouder type DI.DS/15
- voor kader

Bestelnr. afwerking Dikte Verpakking
300268 zwart 15 mm 1

 

Stabilisator type Stcr/Xr
- voor kader 
- voor laden van 90 cm en meer

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
300314 grijs 120 cm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng papierdoorvoer

Bureau- en winkelinrichting
Papierdoorvoer

PaPIerDOOrVOer

PaPIerDOOrVOer
 

Papierdoorvoer type 60.1830

Bestelnr. afwerking Inbouwlengte Inbouwbreedte Inbouwhoogte Verpakking
013108 grijs 446 mm 42,5 mm 20 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngdraaischijven

Bureau- en winkelinrichting
Draaischijven

DraaISchIJVen

DraaISchIJVen
 

Draaischijven
- zachtlopend op stalen kogellagers 
- hoge draagkracht

Bestelnr. afwerking a B c D Draagkracht Verpakking
047731 zamak 320 mm 261 mm 158 mm 14,5 mm 300 kg 1
047732 zamak 450 mm 382 mm 220 mm 15 mm 350 kg 1
047733 zwart kunststof 230 mm 167 mm 126 mm 13,5 mm 200 kg 1
047734 zwart kunststof 280 mm 203 mm 155 mm 14 mm 250 kg 1

DraaISchIJVen VOOr cOMPuterScherMen
 

Draaischijf type 1022

Bestelnr. afwerking lengte Breedte hoogte Draagkracht Verpakking
021403 verzinkt 155 mm 155 mm 10,5 mm 150 kg 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIng Wielen

Bureau- en winkelinrichting
Wielen

wIelen

wIelen tYPe IF
 

Draaibaar wiel type IF met rem
- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

Bestelnr. afwerking Ø wiel hoogte Bevestigingsplaat Verpakking
021778 PVC aluminium 75 mm 120 mm 45x60 mm 1

 

Vast wiel type IF zonder rem
- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

Bestelnr. afwerking Ø wiel hoogte Bevestigingsplaat Verpakking
021782 PVC aluminium 75 mm 120 mm 45x60 mm 1

wIelen tYPe Drka/50
 

wiel type Drka/50
- bevestigingsplaat met 4 schroefgaten 
- zonder rem 
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr. afwerking Ø wiel Bevestigingsplaat hoogte tot aan de kast Verpakking
021470 zwart 48 mm 42 x 42 mm 63 mm 1

 

wiel type Drka/55
- bevestigingsplaat met 4 schroefgaten 
- met rem 
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr. afwerking Ø wiel Bevestigingsplaat hoogte tot aan de kast Verpakking
021471 zwart 48 mm 42 x 42 mm 63 mm 1
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Bureau- en wInkelInrIchtIngophangsystemen

Bureau- en winkelinrichting
Ophangsystemen

StaS OPhangSYSteMen VOOr SchIlDerIJen en PlanBOrDen

StaS OPhangSYSteeM “clIPraIl”

 

cliprail
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
021848 aluminium 300 cm 20 kg 10
021846 wit 300 cm 20 kg 10

 

Bevestigingsclip voor cliprail
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter  
- afstand tot plafond min� 19 mm

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021863 messing - 100

 

Schroef voor bevestigingsclip
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
021877 verzinkt 40 x 4 mm 200

 

clickverbinder voor cliprail

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021866 messing - 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

eindkap voor cliprail
- wanneer u de rail rondom gebruikt hebt u 
  geen eindkap nodig

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021865 grijs - 25
021864 wit - 25

 

hoekverbinder voor cliprail
- voor binnen- en buitenhoeken (90°)

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021868 grijs - 10
021867 wit - 10

 

Perlon koord met cobra voor cliprail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021924 perlon 100 cm 10
021925 perlon 150 cm 10
021926 perlon 200 cm 10
021927 perlon 250 cm 10

 

Staalkabel met cobra voor cliprail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021928 staalkabel 100 cm 10
021929 staalkabel 150 cm 10
021930 staalkabel 200 cm 10
021931 staalkabel 250 cm 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIngophangsystemen

Perlon koord met glijder voor cliprail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021932 perlon 100 cm 10
021933 perlon 250 cm 10

 

Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
021871 metaal 4 kg 25

 

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar 
- zelfremmend

Bestelnr. afwerking Draagkracht met perlon koord Draagkracht met staalkabel Verpakking
021882 verchroomd 10 kg 15 kg 25
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Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

StaS OPhangSYSteeM “clIPraIl PrO”

 

cliprail Pro
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
022090 wit 300 cm 45 kg 10
022091 zilver 300 cm 45 Kg 10

 

Bevestigingsclip voor cliprail Pro
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021863 messing - 100

 

Schroef voor bevestigingsclip
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
021877 verzinkt 40 x 4 mm 200

 

clickverbinder voor cliprail Pro

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021866 messing - 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIngophangsystemen

eindkap voor cliprail Pro
- wanneer u de rail rondom gebruikt, hebt u 
  geen eindkap nodig

Bestelnr. afwerking - Verpakking
022092 wit - 25
022093 zilver - 25

 

hoekverbinder voor cliprail Pro
- voor binnen- en buitenhoeken (90°)

Bestelnr. afwerking - Verpakking
022094 wit - 10
022095 zilver - 10

 

Perlon koord met cobra  
voor cliprail Pro

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021924 perlon 100 cm 10
021925 perlon 150 cm 10
021926 perlon 200 cm 10
021927 perlon 250 cm 10

 

Staalkabel met cobra  
voor cliprail Pro

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021928 staalkabel 100 cm 10
021929 staalkabel 150 cm 10
021930 staalkabel 200 cm 10
021931 staalkabel 250 cm 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
021871 metaal 4 kg 25

 

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar 
- zelfremmend

Bestelnr. afwerking Draagkracht met perlon koord Draagkracht met staalkabel Verpakking
021882 verchroomd 10 kg 15 kg 25
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Bureau- en wInkelInrIchtIngophangsystemen

StaS OPhangSYSteeM Met “clIPraIl MaX”

 

cliprail Max
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
021935 aluminium 300 cm 25 kg 10
021934 wit 300 cm 25 kg 10

 

Bevestigingsclip voor cliprail Max
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021863 messing - 100

 

Schroef voor bevestigingsclip
- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
021877 verzinkt 40 x 4 mm 200

 

combi kap voor cliprail Max
- bruikbaar als 2 eindkappen of 1 hoekverbinder

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021937 wit - 10
021938 zilver - 10
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Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

Perlon koord met cobra voor cliprail Max

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021924 perlon 100 cm 10
021925 perlon 150 cm 10
021926 perlon 200 cm 10
021927 perlon 250 cm 10

 

Staalkabel met cobra voor cliprail Max

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021928 staalkabel 100 cm 10
021929 staalkabel 150 cm 10
021930 staalkabel 200 cm 10
021931 staalkabel 250 cm 10

 

Perlon koord met glijder voor cliprail Max

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021932 perlon 100 cm 10
021933 perlon 250 cm 10

 

Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
021871 metaal 4 kg 25

 

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar 
- zelfremmend

Bestelnr. afwerking Draagkracht met perlon koord Draagkracht met staalkabel Verpakking
021882 verchroomd 10 kg 15 kg 25
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Bureau- en wInkelInrIchtIngophangsystemen

StaS OPhangSYSteeM “J raIl”

 

J rail
- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
021844 aluminium 300 cm 20 kg 10
021843 wit 300 cm 20 kg 10

 

Schroef voor J rail
- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
021879 wit gelakt 35 x 4 mm 200

 

Ophangstang met schuifveer voor J rail
- inclusief 1 in de hoogte verstelbare schuifveer

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht Verpakking
021855 verzinkt 100 cm 15 kg 5
021858 wit 100 cm 15 kg 5

 

Bevestigingshaak S voor J-rail
- hierin haakt perlon koord of staalkabel met lus

Bestelnr. afwerking - Verpakking
021854 wit - 25
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Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

 

Perlonkoord met lus
- te gebruiken met S-haak

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021939 perlon 100 cm 10
021860 perlon 150 cm 10
021861 perlon 200 cm 10
021862 perlon 250 cm 10

 

Staalkabel met lus
- te gebruiken met S-haak

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021940 staalkabel 100 cm 10
021941 staalkabel 150 cm 10
021942 staalkabel 200 cm 10
021943 staalkabel 250 cm 10

 

Perlon koord met glijder

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021932 perlon 100 cm 10
021933 perlon 250 cm 10

 

Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
021871 metaal 4 kg 25

 

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar 
- zelfremmend

Bestelnr. afwerking Draagkracht met perlon koord Draagkracht met staalkabel Verpakking
021882 verchroomd 10 kg 15 kg 25
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StaS OPhangSYSteeM “J-raIl MaX”

 

J-rail Max
- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
021845 wit 300 cm 100 kg 10
022107 zilver 300 cm 100 kg 10

 

Schroef voor J-rail Max
- 4 schroefgaten per meter 
- verzonken kop

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
022108 wit 35 x 4 mm 200
022109 zilver 35 x 4 mm 200

 

Museumstang 4x4 g top voor J-rail Max

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
022110 wit 100 cm 5
022111 wit 150 cm 5
022112 wit 200 cm 5
022113 wit 250 cm 5
022114 zilver 100 cm 5
022115 zilver 150 cm 5
022116 zilver 200 cm 5
022117 zilver 250 cm 5

 



VAN OPSTAL • 2020/1148

Bureau- en wInkelInrIchtIng ophangsystemen

Museumhaak voor museumstang 4x4 g top

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
022118 metaal 40 kg 5
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StaS OPhangSYSteeM Met PlaFOnDraIl

 

Plafondrail
- 7 schroefgaten per meter

Bestelnr. afwerking lengte Draagkracht/meter Verpakking
021851 aluminium 300 cm 20 kg 10
021849 wit 300 cm 20 kg 10
021850 zwart 300 cm 20 kg 10

 

Schroef voor plafondrail
- 7 schroefgaten per meter

Bestelnr. afwerking Maat Verpakking
021876 verzinkt 20 x 3 mm 200
021875 wit gelakt 20 x 3 mm 200
021874 zwart verzinkt 20 x 3 mm 200

 

Perlon koord met cobra  
voor plafondrail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021924 perlon 100 cm 10
021925 perlon 150 cm 10
021926 perlon 200 cm 10
021927 perlon 250 cm 10
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Staalkabel met cobra  
voor plafondrail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021928 staalkabel 100 cm 10
021929 staalkabel 150 cm 10
021930 staalkabel 200 cm 10
021931 staalkabel 250 cm 10

 

Perlon koord met glijder voor plafondrail

Bestelnr. afwerking lengte Verpakking
021932 perlon 100 cm 10
021933 perlon 250 cm 10

 

Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr. afwerking Draagkracht Verpakking
021871 metaal 4 kg 25

 

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar 
- zelfremmend

Bestelnr. afwerking Draagkracht met perlon koord Draagkracht met staalkabel Verpakking
021882 verchroomd 10 kg 15 kg 25






