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dreSSiNgDressing inrichting

DressingsDressing inrichting

dreSSiNg iNrichTiNg SerVeTTO

gArderObeLifTeN
 

garderobelift Servetto

bestelnr. behuizing / buis draagkracht regelbare breedte Verpakking
013749 bruin/bruin 10 kg 440-610 mm 1
013487 grijs/zilver 10 kg 440-610 mm 1
013653 wit/vernikkeld 10 kg 440-610 mm 1
013169 zwart/vernikkeld 10 kg 440-610 mm 1
013748 bruin/bruin 10 kg 600-1000 mm 1
013485 grijs/zilver 10 kg 600-1000 mm 1
013652 wit/vernikkeld 10 kg 600-1000 mm 1
013168 zwart/vernikkeld 10 kg 600-1000 mm 1
013747 bruin/bruin 10 kg 770-1200 mm 1
013486 grijs/zilver 10 kg 770-1200 mm 1
013651 wit/vernikkeld 10 kg 770-1200 mm 1
013167 zwart/vernikkeld 10 kg 770-1200 mm 1

 

Opvulstukken voor garderobelift Servetto
- per paar

bestelnr. Afwerking dikte (per stuk) Verpakking
013511 bruin 20 mm 1 pr
013509 grijs 20 mm 1 pr
013510 wit 20 mm 1 pr
013508 zwart 20 mm 1 pr
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dreSSiNg Dressing inrichting

garderobelift Servetto type 3T
- garderobelift met demping in beide richtingen  
  (op en neer)  
- de bevestigingsplaat is zo ontworpen  
  dat de bevestigingsschroeven onzichtbaar zijn  
- langere hendel in transparante kunststof

bestelnr. Afwerking draagkracht regelbare breedte Verpakking
013878 bruin/bruin 10 kg 560-950 mm 1
013876 wit/chroom 10 kg 560-950 mm 1
013877 wit/wit 10 kg 560-950 mm 1
013875 zwart/chroom 10 kg 560-950 mm 1
013874 bruin/bruin 10 kg 750-1100 mm 1
013872 wit/chroom 10 kg 750-1100 mm 1
013873 wit/wit 10 kg 750-1100 mm 1
013871 zwart/chroom 10 kg 750-1100 mm 1

 

 

Opvulstukken voor garderobelift type 3T
- per paar

bestelnr. Afwerking dikte (per stuk) Verpakking
013881 bruin 15 mm 1 pr
013880 wit 15 mm 1 pr
013879 zwart 15 mm 1 pr
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dreSSiNg Dressing inrichting

electrische garderobelift Servetto
- inclusief electronische sturing, transfo  
  en 1 afstandsbediening

bestelnr. behuizing / buis draagkracht regelbare breedte Verpakking
013754 wit/chroom 15 kg 770-1200 mm 1

 

garderobelift Otto

bestelnr. behuizing / buis draagkracht Verpakking
013213 wit/vernikkeld 5 kg 1
013214 zwart/vernikkeld 5 kg 1
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dreSSiNgDressing inrichting

dAS- eN kLediNghOuderS
 

uittrekbare dashouder SSNbP.1615
- voor 32 dassen

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013414 alu/zwart 505 mm 76 mm 82 mm 1

 

uittrekbare dashouder SSNbP.1645
- voor 20 dassen 
- met kleine schaal

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013415 alu/zwart 505 mm 120 mm 82 mm 1

 

drager SSNbP.1635
- om voorgaande dashouders aan de onderkant  
  van een legplank te bevestigen 
- kan voor 1 of 2 dashouders gebruikt worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013416 zwart 52 mm 102 mm 100 mm 1

 

Afstandhouder SSNbP.1695
- wordt achter de bevestigingen van voorgaande 
  dashouders geplaatst om de afstand tussen wand 
  en dashouder te vergroten 
- per paar

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
013417 zwart 10 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

 

Vaste dashouder SSNbP.1625/1685
- breedte 432 mm voor 28 dassen 
- breedte 972 mm voor 64 dassen

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013418 alu/zwart 432 mm 52 mm 47 mm 1
013419 alu/zwart 972 mm 52 mm 47 mm 1

 

das-, broek- en rokhouder SSNcP.1635
- plooi- en uittrekbaar

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013421 alu/zwart 505 mm 76 mm 215 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

SchOeNrekkeN
 

Schoenrek TAc
- voor montage tegen de rug of 
  tussen de zijwanden van de kast 
- aanpasbaar in de breedte

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013210 zwart 510-940 mm 223 mm 106 mm 1

 

Schoenrek ciP
- stapelbaar 
- aanpasbaar in de breedte

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
013491 zwart met aluminium buisjes 580-900 mm 240 mm 250 mm 1
013493 grijs met aluminium buisjes 580-900 mm 240 mm 250 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

Dressings

dreSSiNg iNrichTiNg STArAx

dreSSiNg iNrichTiNg iN ALumiNium
 

uittrekbare broekhouder
- voor bevestiging tussen de zijwanden 
  van het meubel 
- verstelbaar in de breedte 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte

Aantal broek-
stangen Verpakking

040903 aluminium 350-380 mm 470 mm 95 mm 400 mm 4 1
040904 aluminium 400-430 mm 470 mm 95 mm 450 mm 5 1
040905 aluminium 450-480 mm 470 mm 95 mm 500 mm 5 1
040906 aluminium 500-530 mm 470 mm 95 mm 550 mm 6 1

 

uittrekbare broek-, das- en riemhouder
- voor bevestiging tussen de zijwanden 
  van het meubel 
- verstelbaar in de breedte 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte

Aantal broek-
stangen Verpakking

040907 aluminium 550-580 mm 470 mm 95 mm 600 mm 6 1
040908 aluminium 650-680 mm 470 mm 95 mm 700 mm 8 1
040909 aluminium 750-780 mm 470 mm 95 mm 800 mm 9 1
040910 aluminium 850-880 mm 470 mm 95 mm 900 mm 11 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbare lade
- voor bevestiging tussen de zijwanden 
  van het meubel 
- verstelbaar in de breedte 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Voor kastbreedte Verpakking
040911 aluminium 350-380 mm 470 mm 160 mm 400 mm 1
040912 aluminium 400-430 mm 470 mm 160 mm 450 mm 1
040913 aluminium 450-480 mm 470 mm 160 mm 500 mm 1
040914 aluminium 500-530 mm 470 mm 160 mm 550 mm 1
040915 aluminium 550-580 mm 470 mm 160 mm 600 mm 1
040916 aluminium 650-680 mm 470 mm 160 mm 700 mm 1
040917 aluminium 750-780 mm 470 mm 160 mm 800 mm 1
040918 aluminium 850-880 mm 470 mm 160 mm 900 mm 1

 

uittrekbare lade met broekhouder
- voor bevestiging tussen de zijwanden 
  van het meubel 
- verstelbaar in de breedte 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Voor kast-
breedte

Aantal broek-
stangen Verpakking

040919 aluminium 650-680 mm 470 mm 160 mm 700 mm 3 1
040920 aluminium 750-780 mm 470 mm 160 mm 800 mm 4 1
040921 aluminium 850-880 mm 470 mm 160 mm 900 mm 5 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

uittrekbaar horizontaal schoenrek
- voor bevestiging tussen de zijwanden 
  van het meubel 
- verstelbaar in de breedte 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Voor kastbreedte Verpakking
040922 aluminium 550-580 mm 470 mm 170 mm 600 mm 1
040923 aluminium 650-680 mm 470 mm 170 mm 700 mm 1
040924 aluminium 750-780 mm 470 mm 170 mm 800 mm 1
040925 aluminium 850-880 mm 470 mm 170 mm 900 mm 1

 

uittrekbaar vertikaal schoenrek
- zijwaartse bevestiging 
- linkse of rechtse bevestiging 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
040928 aluminium links 300 mm 470 mm 520 mm 1
040929 aluminium rechts 300 mm 470 mm 520 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2019 9.11

dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbaar rek met 3 manden
- zijwaartse bevestiging 
- linkse of rechtse bevestiging 
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
040926 aluminium links 280 mm 485 mm 920 mm 1
040927 aluminium rechts 280 mm 485 mm 920 mm 1

 

uittrekbare broekhouder
- zijwaartse bevestiging 
- links te bevestigen (zie foto)

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040930 aluminium 215 mm 460 mm 90 mm 1

 

uittrekbare dashouder
- zijwaartse bevestiging 
- links te bevestigen (zie foto)

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040933 aluminium 85 mm 460 mm 90 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

uittrekbare das- en riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- links te bevestigen (zie foto)

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040934 aluminium 85 mm 460 mm 90 mm 1

 

uittrekbare riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- links te bevestigen (zie foto)

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040932 aluminium 85 mm 460 mm 90 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

dreSSiNg iNrichTiNg iN grijS geLAkT meTAAL
 

uittrekbare dashouder
- zijwaartse bevestiging 
- linkse of rechtse bevestiging

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
040889 chroom rechts 120 mm 460 mm 85 mm 1
040892 chroom links 120 mm 460 mm 85 mm 1

 

uittrekbare das- en riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- linkse of rechtse bevestiging

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
040890 chroom rechts 120 mm 460 mm 110 mm 1
040893 chroom links 120 mm 460 mm 110 mm 1

 

uittrekbare riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- linkse of rechtse bevestiging

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
040891 chroom rechts 120 mm 460 mm 110 mm 1
040898 chroom links 120 mm 460 mm 110 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

dreSSiNg iNrichTiNg STAr
 

uittrekbare dashouder
- zijwaartse bevestiging 
- kan links en rechts bevestigd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040884 chroom 85 mm 460 mm 90 mm 1

 

uittrekbare das- en riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- kan links en rechts bevestigd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040885 chroom 85 mm 460 mm 125 mm 1

 

uittrekbare riemhouder
- zijwaartse bevestiging 
- kan links en rechts bevestigd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040886 chroom 35 mm 460 mm 125 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekkorf
- zijwaartse bevestiging 
- kan links en rechts bevestigd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040888 chroom 210 mm 500 mm 90 mm 1

 

uittrekbare kleerhanger
- bevestiging onder het bovenpaneel 
  of onder een legplank

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040899 chroom 50 mm 300 mm 60 mm 1
040900 chroom 50 mm 350 mm 60 mm 1
040901 chroom 50 mm 400 mm 60 mm 1
040902 chroom 50 mm 450 mm 60 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

diVerSe dreSSiNg iNrichTiNg
 

broekhouder
- bevestiging onder een legplank 
- draagstangen voorzien van anti-slip ringen

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040882 chroom 460 mm 460 mm 80 mm 1

 

Zwenkbare das- en riemhouder
- zijwaartse bevestiging

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040887 chroom 350 mm 50 mm 350 mm 1

 

uittrekbare kleerhanger
- bevestiging onder het bovenpaneel 
  of onder een legplank

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
040894 chroom 35 mm 300 mm 55 mm 1
040895 chroom 35 mm 350 mm 55 mm 1
040896 chroom 35 mm 400 mm 55 mm 1
040897 chroom 35 mm 450 mm 55 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

gArderObeLifTeN
 

garderobelift type S-6013
- met kledinghaak

bestelnr. Afwerking draagkracht breedte regelbaar Verpakking
040967 grijs max. 10 kg 850-1150 mm 1

 

 

Afstandhouder voor garderobelift type S-6013
- per stuk

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
041112 grijs 25 mm 1

 

garderobelift type S-6014

bestelnr. Afwerking draagkracht breedte regelbaar Verpakking
040968 grijs max. 15 kg 850-1150 mm 1

 

 

Afstandhouder voor garderobelift type S-6014
- per stuk

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
041113 grijs 25 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

STrijkTAfeLbeSLAg
 

inbouwstrijktafel
- volledig beslag, inclusief grijze overtrek

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
035278 grijs 150 mm 340 mm 1480 mm 1

 

 

Strijktafelhoes voor inbouwstrijkrafel
- enkel als vervanghoes

bestelnr. Afwerking - Verpakking
040936 grijs - 1



VAN OPSTAL • 2019 9.19

dreSSiNgDressing inrichting

Dressings

dreSSiNg iNrichTiNg LOijA

SPiegeL
 

uittrekbare spiegel Lago de Sanabria
- volledig uittrekbaar 
- de spiegel ligt beschermd in het frame 
- 180° draaibaar

bestelnr. Afwerking breedte dikte hoogte Verpakking
040820 zilver 420 mm 40 mm 1300 mm 1

kLeerkASTbuiZeN
 

kleerkastbuis Quebranthahuesos
- zijwaartse bevestiging 
- handig om links en rechts de ophanghoogte 
  in de kast te differentiëren 
- zonder kleerhangers

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
040833 chroom 300 mm 1
040834 chroom 350 mm 1

 

mouwbeschermer Toro
- voorkomt dat de mouw tussen de deur terechtkomt

bestelnr. Afwerking Links/rechts Lengte Verpakking
041824 chroom links 370 mm 1
041825 chroom rechts 370 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

kLediNghOuderS
 

uittrekbare broekenhouder bahia de mazarron
- zijwaartse bevestiging 
- voor 12 of 15 broeken 
- dragers voorzien van anti-slip 
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

bestelnr. Afwerking Aantal broeken breedte diepte hoogte Verpakking
040821 chroom 12 380 mm 380 mm 490 mm 1
040822 chroom 15 380 mm 480 mm 490 mm 1

 

uittrekbare broekenhouder moncayo
- bevestiging onder een legplank 
- met schaal voor dassen en riemen 
- broekhangers met anti-slip 
- 15 broekhangers inbegrepen  
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar

bestelnr. Afwerking Omschrijving diepte breedte Verpakking

041814 chroom broekenhouder met 
schaal rechts 480 mm 350 mm 1

041850 chroom broekenhouder met 
schaal links 480 mm 350 mm 1

041815 chroom extra broekhanger - 340 mm 1
 

uittrekbare dubbele broekenhouder doñana
- bevestiging onder een legplank 
- met schaal voor dassen en riemen 
- broekhangers met anti-slip 
- 30 broekhangers inbegrepen  
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar

bestelnr. Afwerking Omschrijving diepte breedte Verpakking
041812 chroom broekenhouder 480 mm 690 mm 1
041813 chroom extra broekhanger - 340 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbare broekenhouder Loija
- bevestiging onder een legplank 
- voor 9, 12 of 14 broeken 
- dragers voorzien van anti-slip 
- inclusief volledig uittrekbare geleider

bestelnr. Afwerking Aantal broeken breedte diepte Verpakking
040823 chroom 9 340 mm 380 mm 1
040824 chroom 12 340 mm 480 mm 1
040825 chroom 14 340 mm 550 mm 1

 

uittrekbare broekenhouder milano
- bevestiging onder een legplank 
- voor 14 of 18 broeken 
- dragers voorzien van anti-slip 
- inclusief volledig uittrekbare geleider

bestelnr. Afwerking Aantal broeken breedte diepte Verpakking
040826 chroom 14 650 mm 380 mm 1
040827 chroom 18 650 mm 480 mm 1

 

uittrekbare das- en riemhouder Alce
- bevestiging onder een legplank 
- met 8 of 10 dragers 
- design passend bij broekdragers Loija 
  en Milano 
- inclusief volledig uittrekbare geleider

bestelnr. Afwerking Aantal dragers breedte diepte Verpakking
040835 chroom 8 150 mm 380 mm 1
040836 chroom 10 150 mm 480 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

uittrekbare dashouder Timanfaya
- dubbel uittrekbare geleider 
- zijwaartse bevestiging 
- 15 dasklemmen inbegrepen  
- extra dasklemmen afzonderlijk verkrijgbaar

bestelnr. Afwerking Omschrijving diepte Lengte breedte Verpakking
041822 chroom dashouder 470 mm - - 1
041823 chroom extra dasklem - 100 mm 80 mm 1

 

Zwenkbare das- en riemhouder Tejon
- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

bestelnr. Afwerking breedte hoogte Verpakking
040870 chroom 250 mm 190 mm 1

 

Neerklapbare das- en riemhouder gineta
- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

bestelnr. Afwerking breedte diepte Verpakking
040871 chroom 220 mm 350 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

das- en riemhouder Vison
- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
040837 chroom 300 mm 1
040838 chroom 390 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

SchOeNrekkeN
 

Schoenrek Peñon de ifach
- voor montage op een uittrekbare bodem  
- rekjes en handvat afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Omschrijving breedte b hoogte Verpakking
041806 chroom schoenrek 2 paar 450 mm 320 mm 1
041807 chroom schoenrek 3 paar 650 mm 320 mm 1
041808 chroom schoenrek 4 paar 850 mm 320 mm 1
041831 chroom laarzenrek 2 paar 450 mm 430 mm 1
041809 chroom laarzenrek 3 paar 650 mm 430 mm 1
041810 chroom laarzenrek 4 paar 850 mm 430 mm 1
041811 chroom handvat 300 mm 250 mm 1

 

uittrekbaar schoenrek Lobo
- in de breedte verstelbaar  
- inclusief volledig uittrekbare geleiders 
- met fronthaken voor de montage van een 
  houten frontpaneel

bestelnr. Afwerking breedte diepte Verpakking
040851 chroom 380-600 mm 480 mm 1
040852 chroom 480-800 mm 480 mm 1
040853 chroom 580-1000 mm 480 mm 1
040854 chroom 750-1200 mm 480 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbaar schoenrek Lago de banyoles
- in de breedte verstelbaar 
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

bestelnr. Afwerking breedte diepte Verpakking
040866 chroom 400-600 mm 480 mm 1
040867 chroom 500-800 mm 480 mm 1
040868 chroom 600-1000 mm 480 mm 1
040869 chroom 750-1200 mm 480 mm 1

 

uittrekbaar schoenrek reno executive
- zijwaartse bevestiging 
- inclusief volledig uittrekbare geleiders 
- aanbevolen minimum kastbreedte: 350 mm

bestelnr. Afwerking Aantal dragers breedte diepte hoogte Verpakking
040860 chroom 6 240 mm 495 mm 900 mm 1
040861 chroom 10 240 mm 495 mm 1500 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

uittrekbare wandplaat en legplanken 
Picos de europa
- wandplaat en legplanken afzonderlijk  
  te bestellen 
- rechte of schuine legplanken

bestelnr. Afwerking Omschrijving breedte diepte hoogte
Aanbevolen 

aantal  
legplanken

Verpakking

040855 grijs wandplaat - 470 mm 400 mm 3 1
040856 grijs wandplaat - 470 mm 600 mm 4 1
040857 grijs wandplaat - 470 mm 1200 mm 8 1

040858 grijs schuine  
legplank 270 mm 460 mm 90 mm - 1

040859 grijs rechte  
legplank 270 mm 460 mm 90 mm - 1

 

Schoenrek jabali
- in de breedte uittrekbaar schoenrek  
- bodemmontage

bestelnr. Afwerking breedte (uittrekbaar) diepte Verpakking
041827 chroom 400-600 mm 480 mm 1
041828 chroom 500-800 mm 480 mm 1
041829 chroom 600-1000 mm 480 mm 1
041830 chroom 800-1400 mm 480 mm 1

 

Schoenrek duomo
- in de breedte verstelbaar

bestelnr. Afwerking breedte Verpakking
040862 chroom 480-830 mm 1
040863 chroom 830-1130 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

TOebehOreN
 

uitdikkingshaak Topo
- metaal 
- uitdikking: 30 mm

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
040864 grijs 30 mm 1

 

uitdikkingsstop galapago
- kunststof 
- uitdikking: 23 mm

bestelnr. Afwerking dikte Verpakking
040865 zwart 23 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

Dressings

dreSSiNg iNrichTiNg keSSeböhmer

hOuderS OP geLeider
 

broekhouder op geleider
- voor 10 broeken  
- voor zijwaartse bevestiging  
- links of rechts te monteren  
- draagarmen volledig met anti-slip overtrokken

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
050417 chroom 465 mm 505 mm 100 mm 1

 

dashouder op geleider
- voor 17 dassen 
- links of rechts te monteren  
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
050418 chroom 130 mm 540 mm 90 mm 1

uiTTrekbAre hOuderS
 

uittrekbare dashouder ideal
- voor 14 dassen  
- inclusief geleider en bevestiging  
- links of rechts te monteren  
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
050879 chroom 74 mm 455 mm 87 mm 1

 

uittrekbare das- en riemhouder ideal
- voor 9 dassen 
- inclusief geleider en bevestiging 
- links of rechts te monteren  
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
050880 chroom 74 mm 455 mm 118 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

diVerSe AcceSSOireS
 

draaibare broekhouder
- voor 7 broeken  
- voor bevestiging onder een tablet 
- draagarmen volledig met anti-slip overtrokken

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
050419 chroom 430 mm 430 mm 75 mm 1

 

kantelbare houder voor 7 kleerhangers

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
050311 chroom 295 mm 1

 

Schoenrek
- voor 2 paar schoenen  
- zijwaartse bevestiging

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
051908 zilver 420 mm 50 mm 225 mm 1

 

hakenlijstje
- met 5 haken  
- voor wand- of plafondbevestiging

bestelnr. Afwerking bevestiging breedte diepte hoogte Verpakking
049833 chroom wand 350 mm 43 mm 49 mm 200
050355 chroom plafond 350 mm 44 mm 48 mm 200
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dreSSiNg Dressing inrichting

Dressings

dreSSiNg iNrichTiNg mOkkA-LiNe

dreSSiNg iNrichTiNg mOkkA-LiNe
 

uittrekbare spiegel mokka-Line
- inclusief geleiders met demping 
- kan zowel links als rechts gemonteerd worden  
- draaibare spiegel

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
041940 mokka 170 mm 440 mm 1130 mm 1

 

uittrekbaar schoenrek mokka-Line
- inclusief geleiders met demping 
- linkse of rechtse bevestiging  
- rekjes zijn kantelbaar

bestelnr. Afwerking montage breedte diepte hoogte Verpakking
041941 mokka links 280/320 mm 460 mm 750 mm 1
041942 mokka rechts 280/320 mm 460 mm 750 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbare kledinghouder mokka-Line
- inclusief geleider met demping 
- voor 9 kleerhangers

bestelnr. Afwerking diepte hoogte Verpakking
041943 mokka 445 mm 160 mm 1

 

uittrekbare dasdrager mokka-Line
- inclusief geleider met demping  
- kan zowel links als rechts gemonteerd worden  
- voor 9 dassen

bestelnr. Afwerking breedte diepte Verpakking
041944 mokka 170 mm 445 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

uittrekbare juwelenlade mokka-Line
- met soft-closing systeem 
- verstelbaar in de breedte  
- bevestiging aan de zijwand

bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte breedte diepte hoogte Verpakking
041832 mokka 600 mm 564/614 mm 475 mm 70 mm 1
041833 mokka 800 mm 764/814 mm 475 mm 70 mm 1
041834 mokka 900 mm 864/914 mm 475 mm 70 mm 1

 

uittrekbare broekenhouder mokka-Line
- met soft-closing systeem 
- verstelbaar in de breedte  
- dragers met anti-slip 
- bevestiging aan de zijwand

bestelnr. Afwerking Voor kast-
beedte

Voor aantal 
broeken breedte diepte hoogte Verpakking

041835 mokka 600 mm 8 564/614 mm 475 mm 60 mm 1
041836 mokka 800 mm 12 764/814 mm 475 mm 60 mm 1
041837 mokka 900 mm 14 864/914 mm 475 mm 60 mm 1

 

uittrekbaar schoenrek mokka-Line
- met soft-closing systeem 
- verstelbaar in de breedte  
- bevestiging aan de zijwand

bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte breedte diepte hoogte Verpakking
041838 mokka 600 mm 564/614 mm 475 mm 180 mm 1
041839 mokka 800 mm 764/814 mm 475 mm 180 mm 1
041840 mokka 900 mm 864/914 mm 475 mm 180 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

uittrekbare lade met draadmand mokka-Line
- met soft-closing systeem 
- verstelbaar in de breedte  
- bevestiging aan de zijwand

bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte breedte diepte hoogte Verpakking
041841 mokka 600 mm 564/614 mm 475 mm 140 mm 1
041842 mokka 800 mm 764/814 mm 475 mm 140 mm 1
041843 mokka 900 mm 864/914 mm 475 mm 140 mm 1

 

rechthoekige kleerkastbuis mokka-Line
- per stuk (1 stuk = 3 meter) 
- op maat te zagen 
- met rubber strip tegen het krassen

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
041844 aluminium 3000 mm 1
041845 aluminium/mokka 3000 mm 1

 

Set buishouders voor rechthoekige kleerkastbuis  
mokka-Line
- set 2 buishouders  
- bevestigingsschroeven inbegrepen

bestelnr. Afwerking - Verpakking
041846 aluminium - 1
041847 aluminium/mokka - 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

Dressings

dreSSiNg kLediNghAAk

kLediNghAAk
 

uitschuifbare kledinghaak

bestelnr. Afwerking inbouwdiameter inbouwlengte uittrekbare lengte Verpakking
020221 verchroomd 14 mm 110 mm 63 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

Dressings

WANd iNrichTiNgSSySTeem

WANd iNrichTiNgSSySTeem SLim

 

Slim aluminium profiel type 3520
- aluminium en zwart: geanodiseerd  
- wit: gelakt  
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

bestelnr. Afwerking breedte diepte Lengte Verpakking
059260 aluminium 16 mm 53 mm 3000 mm 1
059280 wit 16 mm 53 mm 3000 mm 1
059300 zwart 16 mm 53 mm 3000 mm 1

 

Slim hoekstuk en muurbevestiging type 3524
- per set

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059264 aluminium - 1
059284 wit - 1
059304 zwart - 1

 

Slim tussenliggende muurbevestiging type 3532
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059268 aluminium - 1
059288 wit - 1
059308 zwart - 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

Slim verstelbare voet type 3523
- per stuk

bestelnr. Afwerking Verstelbaar in de hoogte Verpakking
059263 aluminium 15 mm 1
059283 wit 15 mm 1
059303 zwart 15 mm 1

 

Slim plafond- of muurbevestiging type 3528
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059266 aluminium - 1
059286 wit - 1
059306 zwart - 1

 

Slim schuine plafondbevestiging type 3530
- per stuk

bestelnr. Afwerking Verstelbare hoek Verpakking
059267 aluminium 0-45° 1
059287 wit 0-45° 1
059307 zwart 0-45° 1

 

Slim tabletsteun type 3521
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Verpakking
059261 aluminium 160 mm 22 mm 22 mm 1 pr
059281 wit 160 mm 22 mm 22 mm 1 pr
059301 zwart 160 mm 22 mm 22 mm 1 pr
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dreSSiNgDressing inrichting

Slim bureaubladsteun type 3449
- per paar  
- Wordt bovenop de tabletsteun  
  type 3521 gemonteerd.  
  Daarna wordt deze steun aan de wand  
  geschroefd.  
- per paar

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Verpakking
059270 aluminium 445 mm 33 mm 33 mm 1 pr
059290 wit 445 mm 33 mm 33 mm 1 pr
059310 zwart 445 mm 33 mm 33 mm 1 pr

 

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

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059262 aluminium - 1 pr
059282 wit - 1 pr
059302 zwart - 1 pr

 

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

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059269 aluminium - 1 pr
059289 wit - 1 pr
059309 zwart - 1 pr
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dreSSiNg Dressing inrichting

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

bestelnr. Afwerking Voor buis van (b x h) Verpakking
059265 aluminium 15 x 30 mm 1 pr
059285 wit 15 x 30 mm 1 pr
059305 zwart 15 x 30 mm 1 pr
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dreSSiNg Dressing inrichting

WANd iNrichTiNgSSySTeem eVO

 

evo aluminium profiel type 3606
- voorzien van een uitsparing om  
  een kantenband in te schuiven  
- eindkappen inbegrepen  
- witte ABS kantenband inbegrepen  
- per stuk (1 stuk = 2,80 meter)

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
059250 aluminium 2800 mm 1

 

evo aluminium profiel type 3607
- om een houten paneel tot max. 18 mm dikte  
  te bevestigen tussen de profielen  
- voorzien van een uitsparing om  
  een kantenband in te schuiven  
- eindkappen inbegrepen  
- witte ABS kantenband inbegrepen  
- per stuk (1 stuk = 2,80 meter)

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
059251 aluminium 2800 mm 1
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dreSSiNgDressing inrichting

evo eindkap
- te bevestigen boven- en onderaan  
  het aluminium profiel  
- alleen te bestellen als wisselstuk  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059252 aluminium - 1

 

 

evo witte AbS kantenband
- per stuk van 3 meter 
- alleen te bestellen als wisselstuk

bestelnr. Afwerking Lengte dikte Verpakking
059316 wit 3000 mm 1,5 mm 1

 

evo tabletsteun type 6173
- per stuk

bestelnr. Afwerking Voor tablet met maximum diepte Verpakking
059253 aluminium 250 mm 1

 

evo tabletsteun type 6227
- per stuk

bestelnr. Afwerking Voor tablet met maximum diepte Verpakking
059314 aluminium 350 mm 1
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dreSSiNg Dressing inrichting

evo tabletsteun type 6188
- per stuk

bestelnr. Afwerking Voor tablet met maximum diepte Verpakking
059315 aluminium 600 mm 1

 

evo bevestigingskap type 6177  
voor tabletsteun 6173 en 6227
- voor tabletsteun type 6173 en 6227 
- voor houten of glazen tabletten  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059254 aluminium - 1

 

evo paneelbevestiging
- voor de bevestiging van een paneel  
  aan de profielen type 3606 en 3607  
- per stuk

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059255 aluminium - 1

 

evo buishouders type 6226
- te monteren op tabletsteun type 6188 
- per paar

bestelnr. Afwerking - Verpakking
059317 kunststof grijs - 1
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dreSSiNgDressing inrichting

Dressings

kLeerkASTbuiZeN eN TOebehOreN

kLeerkASTbuiZeN meT ANTi-krAS STriP
 

kleerkastbuis met anti-kras strip  
type AmS 1702
- in alu geanodiseerd, antraciet en wit gelakt 
- de kleerkastbuis kan ingekort worden 
- set bevat: 
 - kleerkastbuis met strip tegen het krassen 
 - 2 buishouders 
 - houtschroeven

bestelnr. Afwerking Lengte van de kleerkastbuis Verpakking
013655 aluminium 1500 mm set
013745 antraciet 1500 mm set
013744 wit 1500 mm set

gArdeLux kLeerkASTbuiS eN TOebehOreN
 

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

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Verpakking
020261 aluminium 3000 mm 14 mm 30 mm 1
020377 zwart gepolijst, geanodiseerd 3000 mm 14 mm 30 mm 1

 

buishouder type 1170

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020294 aluminium 22 mm 19 mm 51 mm 25
020378 zwart poederlak (RAL 9005) 22 mm 19 mm 51 mm 25
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dreSSiNg Dressing inrichting

buishouder type 1175

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020981 aluminium 22 mm 20 mm 71 mm 25
020379 zwart poederlak (RAL 9005) 22 mm 20 mm 71 mm 25

 

buishouders type 1190 en 1192

bestelnr. Afwerking Omschrijving Type breedte diepte hoogte Verpakking
020287 aluminium eindsteun 1190 58 mm 22 mm 95 mm 10
020288 aluminium middensteun 1192 58 mm 22 mm 95 mm 10
020984 zwart poederlak (RAL 9005) eindsteun 1190 58 mm 22 mm 95 mm 10
020985 zwart poederlak (RAL 9005) middensteun 1192 58 mm 22 mm 95 mm 10

 

buishouders type 1194 en 1196

bestelnr. Afwerking Omschrijving Type breedte diepte hoogte Verpakking
020295 aluminium eindsteun 1194 22 mm 22 mm 75 mm 10
020296 aluminium middensteun 1196 22 mm 22 mm 75 mm 10
020986 zwart poederlak (RAL 9005) eindsteun 1194 22 mm 22 mm 75 mm 10
020987 zwart poederlak (RAL 9005) middensteun 1196 22 mm 22 mm 75 mm 10

 

buishouder type 1180

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020293 aluminium 54 mm 35 mm 76 mm 10
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dreSSiNgDressing inrichting

jashaak type 1201

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020307 aluminium 11 mm 33 mm 73 mm 20

 

jashaak type 1205

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
021543 aluminium 8 mm 22 mm 70 mm 25

 

jashaak type 1230
- met haak voor hoed

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020312 aluminium 72 mm 77 mm 127 mm 10

 

jashaak type 1231

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
020313 aluminium 72 mm 63 mm 40 mm 20
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dreSSiNg Dressing inrichting

OVALe kLeerkASTbuiS eN TOebehOreN
 

Ovale kleerkastbuis type ST
- wanddikte: 1,7 mm  
- geanodiseerd 
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Verpakking
021449 aluminium 3000 mm 15 mm 30 mm 1

 

buishouder type 99.0020
- voor ovale kleerkastbuis type ST

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
021474 vernikkeld 19 mm 15 mm 48 mm 800

 

buishouder type 489
- voor ovale kleerkastbuis type ST 
- kan zowel tegen de zijwand als onder  
  een legplank geschroefd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
056283 vernikkeld 18 mm 15 mm 63 mm 500

 

Schroef m6 voor buishouder
- om de buishouder onder een legplank  
  vast te schroeven

bestelnr. Afwerking Type Verpakking
056284 - M6 x 25 mm 2000
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dreSSiNgDressing inrichting

Ovale kleerkastbuis type 50141208
- staal verchroomd 
- wanddikte: 0,7 mm  
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

bestelnr. Afwerking Lengte breedte hoogte Verpakking
021730 chroom 3000 mm 15 mm 30 mm 10

 

buishouder type 50160128
- voor ovale kleerkastbuis type 50141208

bestelnr. Afwerking - Verpakking
021732 chroom - 200

 

buishouder type 50170128
- voor ovale kleerkastbuis type 50141208  
- kan zowel tegen de zijwand als onder  
  een legplank geschroefd worden

bestelnr. Afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
021731 chroom 16,5 mm 17 mm 66 mm 200

 

Schroef m6 voor buishouder
- om de buishouder onder een legplank  
  vast te schroeven

bestelnr. Afwerking Type Verpakking
056284 - M6 x 25 mm 2000
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dreSSiNg Dressing inrichting

rONde kLeerkASTbuiS eN TOebehOreN
 

ronde kleerkastbuis
- staal verchroomd  
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

bestelnr. Afwerking Lengte diameter Verpakking
021720 chroom 3000 mm 20 mm 1
021721 chroom 3000 mm 25 mm 1

 

buishouder

bestelnr. Afwerking Schroef diameter x L Verpakking
021722 chroom zonder schroef 20 mm 44 mm 24 mm 300
021723 chroom zonder schroef 25 mm 52 mm 29 mm 200
021724 chroom met schroef 20 mm 44 mm 24 mm 300
021725 chroom met schroef 25 mm 52 mm 29 mm 200

 

buishouder

bestelnr. Afwerking diameter hoogte Verpakking
021726 chroom 20 mm 66 mm 300
021727 chroom 25 mm 72 mm 200

 

Limoenogen
- voor de bevestiging van de ronde kleerkastbuis 
- per paar

bestelnr. Afwerking diameter Verpakking
011064 vernikkeld koper 20 mm 100
011060 vernikkeld koper 25 mm 100
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dreSSiNgDressing inrichting

Dressings

kLeerhANgerS

kLeerhANgerS
 

kleerhanger type A
- kleerhanger met kunststof geleiders 
- voor schroeven met diameter 3,5 mm 
  (niet inbegrepen)

bestelnr. Afwerking Lengte boorafstand Verpakking
010748 vernikkeld 260 mm 231 x 32 mm 50
013446 vernikkeld 310 mm 281 x 32 mm 50
013447 vernikkeld 360 mm 331 x 32 mm 50
013448 vernikkeld 410 mm 381 x 32 mm 25

 

kleerhanger type b
- kleerhanger met kunststof geleiders 
  en bevestigingen 
- voor schroeven met diameter 4 mm 
  (niet inbegrepen)

bestelnr. Afwerking Lengte boorafstand Verpakking
013450 kunststof zwart 258 mm 231 x 32 mm 25
013451 kunststof zwart 308 mm 281 x 32 mm 25
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dreSSiNg Verlichting Voor Dressings

DressingsVerlichting voor dressings

VerLichTiNg VOOr dreSSiNgS

Led dreSSiNgVerLichTiNg
 

Led opbouwarmatuur type Perth + voeding
- met voeding + connector 
- met infrarood sensor 
 
- met aansluitsnoer van 300 cm + stekker 
- voeding met aansluitsnoer van 200 cm 
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

bestelnr. Afwerking Lengte (L) Lichtkleur Lux 
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

040879 aluminium 563 mm koud wit, 
5000°K 350 lux 12 Vdc 1,4W 1

040880 aluminium 863 mm koud wit, 
5000°K 350 lux 12 Vdc 2W 1

 

Led opbouwarmatuur type Twig he
- Led armatuur met bevestigingen 
 
- met ingebouwde bewegingssensor 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
- meerdere lampen op één voeding mogelijk  
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Lengte Lichtkleur Lux  
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

047945 aluminium 410 mm warm wit, 
3100°K 600 lux 12 Vdc 3,4W 1

047946 aluminium 560 mm warm wit, 
3100°K 600 lux 12 Vdc 4,8W 1

047947 aluminium 860 mm warm wit, 
3100°K 600 lux 12 Vdc 7,7W 1

047948 aluminium 1160 mm warm wit, 
3100°K 600 lux 12 Vdc 10,6W 1
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dreSSiNgVerlichting Voor Dressings

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

bestelnr. Afwerking Lengte (L) Lichtkleur Lux  
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

047939 aluminium 740 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 5,8W 1

047940 aluminium 900 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 7,4W 1

047941 aluminium 1060 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 9,1W 1

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

047943 zwart mat 900 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 7,4W 1

047944 zwart mat 1060 mm warm wit, 
3100°K 580 lux 12 Vdc 9,1W 1
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dreSSiNg Verlichting Voor Dressings

flexibele Led verlichting type flexyled Se
- 60 Leds per meter  
- SE side emitting: de Leds verspreiden  
  het licht zijdelings zodat de strip in  
  een uitgefreesde groef van 3,2 mm kan  
  worden geplaatst. Zo vormen zij geen  
  obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast. 
- met voorgemonteerd aansluitsnoer 
- inkortbaar per 3 Leds (= 5 cm): snijpunten  
  met markering aangeduid  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
 
- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Lengte Lichtkleur Lux 
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

047817 transparant 1000 mm natuurlijk wit, 
4300°K 370 lux 12Vdc 4,8W 20

047818 transparant 1500 mm natuurlijk wit, 
4300°K 370 lux 12Vdc 7,2W 20

047819 transparant 2000 mm natuurlijk wit, 
4300°K 370 lux 12Vdc 9,6W 20

041756 transparant 3000 mm natuurlijk wit, 
4300°K 370 lux 12Vdc 14,4W 20

047820 transparant 1000 mm warm wit, 
3400°K 370 lux 12Vdc 4,8W 20

047821 transparant 1500 mm warm wit, 
3400°K 370 lux 12Vdc 7,2W 20

047822 transparant 2000 mm warm wit, 
3400°K 370 lux 12Vdc 9,6W 20

041757 transparant 3000 mm warm wit, 
3400°K 370 lux 12Vdc 14,4W 20
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dreSSiNgVerlichting Voor Dressings

flexibele Led verlichting type flexyled Se h4
- 120 Leds per meter  
- SE side emitting: de Leds verspreiden  
  het licht zijdelings zodat de strip in  
  een uitgefreesde groef van 4 mm kan  
  worden geplaatst. Zo vormen zij geen  
  obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast. 
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker 
- inkortbaar per 2,5 cm: snijpunten met markering  
  aangeduid  
 
- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen

bestelnr. Afwerking Lengte Lichtkleur Lux 
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

047883 transparant 1000 mm natuurlijk wit, 
4300°K - 12Vdc 12W 20

047884 transparant 1500 mm natuurlijk wit, 
4300°K - 12Vdc 18W 20

047885 transparant 2000 mm natuurlijk wit, 
4300°K - 12Vdc 22W 20

047886 transparant 3000 mm natuurlijk wit, 
4300°K - 12Vdc 30W 20

047887 transparant 1000 mm warm wit, 
3400°K - 12Vdc 12W 20

047888 transparant 1500 mm warm wit, 
3400°K - 12Vdc 18W 20

047889 transparant 2000 mm warm wit, 
3400°K - 12Vdc 22W 20

047890 transparant 3000 mm warm wit, 
3400°K - 12Vdc 30W 20

 

Voeding 15W type flat 15/12r
- voor Led verlichting 12Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro12 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

bestelnr. Afwerking input Output Watt Verpakking
041523 wit 220-240Vac 12Vdc 15W 1
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dreSSiNg Verlichting Voor Dressings

Voeding 30W type ST 30/12r
- voor Led verlichting 12Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro12 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

bestelnr. Afwerking input Output Watt Verpakking
041522 wit 220-240Vac 12Vdc 30W 1

 

Voeding 60W type SL 60/12r
- voor Led verlichting 12Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro12 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

bestelnr. Afwerking input Output Watt Verpakking
041524 wit 220-240Vac 12Vdc 60W 1

 

Oplaadbare Led opbouwspot type re-light
- oplaadbare spot met bevestiging 
  (bevestiging te schroeven) 
- met bewegingssensor 
 
- de spot kan gemakkelijk in en uit de 
  bevestiging geklikt worden 
- de spot wordt opgeladen via de voeding  
  of via een USB aansluiting (PC, ...)

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lichtkleur Lux 
(op 50 cm) Voltage Watt Verpakking

041116 inox look spot warm wit, 
3400°K 55 lux 3,7Vdc 0,4W 1

041117 zwart voeding - - - 6W 1


