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Nieuwigheden 2019
Scharnieren

SChARNIeReN SALICe SILeNTIA+ LOgICA MeT geÏNTegReeRde deMPeR

SChARNIeReN SILeNTIA+ LOgICA TYPe C7J6 MeT BORINg 45 MM

 

Opliggende Silentia+ Logica scharnier 
type C7J6Ae9: kraak 0
- De Silentia+ scharnier is voorzien van 
  2 onzichtbare, hydraulische dempers 
  voor een zachte sluiting van de deur� 
  De demping is regelbaar� 
- boring minimum 13,5 mm diep en Ø 35 mm 
- maximum opdek 21 mm (bij montageplaatje 0 mm)

Bestelnr. Afwerking hoek Montage Veer K Type Verpakking

034639 nikkel 110° expansie 
drevels met 3 tot 6 mm C7J6AE9 300

 

Opliggende Silentia+ Logica scharnier 
type C7J6ge9: kraak 9
- De Silentia+ scharnier is voorzien van 
  2 onzichtbare, hydraulische dempers 
  voor een zachte sluiting van de deur� 
  De demping is regelbaar� 
- boring minimum 13,5 mm diep en Ø 35 mm 
- maximum opdek 12 mm (bij montageplaatje 0 mm)

Bestelnr. Afwerking hoek Montage Veer K Type Verpakking

034640 nikkel 110° expansie 
drevels met 3 tot 6 mm C7J6GE9 300
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Inliggende Silentia+ Logica scharnier 
type C7J6Pe9: kraak 17
- De Silentia+ scharnier is voorzien van 
  2 onzichtbare, hydraulische dempers 
  voor een zachte sluiting van de deur� 
  De demping is regelbaar� 
- boring minimum 13,5 mm diep en Ø 35 mm 
- maximum opdek 4 mm (bij montageplaatje 0 mm)

Bestelnr. Afwerking hoek Montage Veer K Type Verpakking

034641 nikkel 110° expansie 
drevels met 3 tot 6 mm C7J6PE9 300

SChARNIeReN SILeNTIA+ LOgICA TYPe C2JK MeT BORINg 45 MM

 

Opliggende Silentia+ Logica scharnier 
type C2JKAe9: kraak 0
- De Silentia+ scharnier is voorzien van 
  2 onzichtbare, hydraulische dempers 
  voor een zachte sluiting van de deur�  
  Zonder regelbare demping� 
- boring minimum 13,5 mm diep en Ø 35 mm 
- maximum opdek 23 mm (bij montageplaatje 0 mm)

Bestelnr. Afwerking hoek Montage Veer K Type Verpakking

034642 nikkel 155° expansie 
drevels met 3 tot 8 mm C2JKAE9 100
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Geleiders

gRASS VIONARO LAde - XPeRT LINe

gRASS VIONARO LAde MeT hOOgTe 249 MM - XPeRT LINe

 

Vionaro lade met hoogte 249 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
034674 grafiet 450 mm 249 mm 40 kg set
034676 grafiet 500 mm 249 mm 40 kg set
034678 grafiet 550 mm 249 mm 40 kg set
034667 wit 450 mm 249 mm 40 kg set
034669 wit 500 mm 249 mm 40 kg set
034671 wit 550 mm 249 mm 40 kg set
034681 zilver 450 mm 249 mm 40 kg set
034683 zilver 500 mm 249 mm 40 kg set
034685 zilver 550 mm 249 mm 40 kg set
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Vionaro lade met hoogte 249 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
034675 grafiet 450 mm 249 mm 70 kg set
034677 grafiet 500 mm 249 mm 70 kg set
034679 grafiet 550 mm 249 mm 70 kg set
034680 grafiet 600 mm 249 mm 70 kg set
034668 wit 450 mm 249 mm 70 kg set
034670 wit 500 mm 249 mm 70 kg set
034672 wit 550 mm 249 mm 70 kg set
034673 wit 600 mm 249 mm 70 kg set
034682 zilver 450 mm 249 mm 70 kg set
034684 zilver 500 mm 249 mm 70 kg set
034686 zilver 550 mm 249 mm 70 kg set
034687 zilver 600 mm 249 mm 70 kg set
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gRASS VIONARO LAde: TOeBehOReN

gRASS VIONARO: TOeBehOReN
 

Toebehoren set voor dunne fronten  
voor grass Vionaro laden
- schroeven set voor 5 dunne houten fronten  
- dikte van het front: min� 13 mm 
- frontbevestiging (bestelnr� 062000)  
  afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
063334 - - 1

 

Toebehoren set voor aluminium fronten  
voor grass Vionaro laden
- schroeven set voor 5 aluminium fronten  
- frontbevestiging (bestelnr� 062000)  
  afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
063335 - - 1
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gRASS SCALA LAde - XPeRT LINe

gRASS SCALA LAde MeT hOOgTe 250 MM - XPeRT LINe

 

Scala lade met hoogte 250 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
034651 ice 450 mm 250 mm 40 kg set
034653 ice 500 mm 250 mm 40 kg set
034655 ice 550 mm 250 mm 40 kg set
034657 ice 600 mm 250 mm 40 kg set
034643 stone 450 mm 250 mm 40 kg set
034645 stone 500 mm 250 mm 40 kg set
034647 stone 550 mm 250 mm 40 kg set
034649 stone 600 mm 250 mm 40 kg set
034659 zilver 450 mm 250 mm 40 kg set
034661 zilver 500 mm 250 mm 40 kg set
034663 zilver 550 mm 250 mm 40 kg set
034665 zilver 600 mm 250 mm 40 kg set
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Scala lade met hoogte 250 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
034652 ice 450 mm 250 mm 70 kg set
034654 ice 500 mm 250 mm 70 kg set
034656 ice 550 mm 250 mm 70 kg set
034658 ice 600 mm 250 mm 70 kg set
034644 stone 450 mm 250 mm 70 kg set
034646 stone 500 mm 250 mm 70 kg set
034648 stone 550 mm 250 mm 70 kg set
034650 stone 600 mm 250 mm 70 kg set
034660 zilver 450 mm 250 mm 70 kg set
034662 zilver 500 mm 250 mm 70 kg set
034664 zilver 550 mm 250 mm 70 kg set
034666 zilver 600 mm 250 mm 70 kg set
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gRASS SCALA LAde - INduSTRIe VeRPAKKINg

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
063230 ice 400 mm 250 mm 10 pr
063231 ice 450 mm 250 mm 10 pr
063232 ice 500 mm 250 mm 10 pr
063233 ice 550 mm 250 mm 10 pr
063234 ice 600 mm 250 mm 10 pr
063248 stone 400 mm 250 mm 10 pr
063249 stone 450 mm 250 mm 10 pr
063250 stone 500 mm 250 mm 10 pr
063251 stone 550 mm 250 mm 10 pr
063252 stone 600 mm 250 mm 10 pr
063239 zilver 400 mm 250 mm 10 pr
063240 zilver 450 mm 250 mm 10 pr
063241 zilver 500 mm 250 mm 10 pr
063242 zilver 550 mm 250 mm 10 pr
063243 zilver 600 mm 250 mm 10 pr

https://www.vanopstal.be/nl/product/Geleiders/Grass+Scala+laden/Grass+Nova+Pro+geleiders+voor+Scala+ladezijwanden/Grass+Nova+Pro+geleiders+voor+Scala+ladezijwanden
http://www.grass.at/cad.html
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gRASS dYNAPRO geLeIdeRS

gRASS dYNAPRO geLeIdeRS VOOR hOuTeN LAdeN

 

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
033881 zamak - 50
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Nieuwigheden 2019

ANdeRe geLeIdeRS

ROLgeLeIdeRS
 

geleider type 208
- enkel uittrekbaar 
- zelfsluitend 
- montage onder de lade  
 
- per paar, gebonden

Bestelnr. Afwerking Lengte draagkracht Verpakking
932563 wit 300 mm 30 kg 20
932564 wit 350 mm 30 kg 20
932565 wit 400 mm 30 kg 20
932566 wit 450 mm 30 kg 20
932567 wit 500 mm 30 kg 20
932568 wit 550 mm 30 kg 20
932569 wit 600 mm 30 kg 20
034734 zwart 300 mm 30 kg 20
034735 zwart 350 mm 30 kg 20
034736 zwart 400 mm 30 kg 20
034737 zwart 450 mm 30 kg 20
034738 zwart 500 mm 30 kg 20
034739 zwart 550 mm 30 kg 20
034740 zwart 600 mm 30 kg 20
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Schuifdeurbeslag

ACCuRIde SChuIFdeuRBeSLAg

ACCuRIde SChuIFdeuRBeSLAg
 

Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1432
- draagkracht: 34 kg 
- voor deurhoogtes van 915 tot 2300 mm  
- voor deurbreedtes van 255 tot 660 mm  
- voor deurdiktes van 18 tot 32 mm 
 
- 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  
  met een metalen verbindingslat  
  (afzonderlijk te bestellen)� 
- met kabelsysteem voor het synchroon  
  functioneren van de geleiders

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
033454 verzinkt 300 mm 4
033455 verzinkt 350 mm 4
033456 verzinkt 400 mm 4
033457 verzinkt 450 mm 4
033458 verzinkt 500 mm 4
033459 verzinkt 550 mm 4
033460 verzinkt 600 mm 4
033461 verzinkt 650 mm 4
033462 verzinkt 700 mm 4
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Metalen verbindingslat
- per set: 1 set = 2 verbindingslatten 
 
- voor deurhoogtes van 915 tot 1422 mm:  
  hebt u 2 verbindingslatten nodig per deur 
- voor deurhoogtes van 1423 tot 2000 mm:  
  hebt u 3 verbindingslatten nodig per deur  
- voor deurhoogtes van 2001 tot 2300 mm:  
  hebt u 4 verbindingslatten nodig per deur 
 
Welk type scharnier gebruiken?  
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot  
  20 mm dik: type C2ABA99 (bestelnr� 029187)  
  + kruisplaatje 3 mm  
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot  
  32 mm dik: type CFA7G99 (bestelnr� 029321)  
  + kruisplaatje 3 mm  
- scharnier 40 mm voor opliggende deur tot  
  19 mm dik: type CFA7A99 (bestelnr� 028725)  
  + kruisplaatje 0 mm

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031805 zwart - 10
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eKu SChuIFdeuRBeSLAg

eKu COMBINO 35 INSLIde SChuIFdeuRBeSLAg VOOR hOuTeN deuReN
 

eku schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 35 kg  
- voor inliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd 
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047098 of 047099)  
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047085 of 047086)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047082)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (Bxh) Verpakking

047102 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1200x2200 mm set
 

Bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 35 Inslide
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047098 aluminium 2500 mm 1
047099 aluminium 3500 mm 1

 

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 35 Inslide
- grijs, kunststof profiel 
- om te lijmen  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047085 grijs 2500 mm 1
047086 grijs 3500 mm 1
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dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 35 Inslide
- per set (2 stuks)  
- enkel geschikt voor systeem met 2 deuren

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047082 - - set

eKu COMBINO 50 FORSLIde SChuIFdeuRBeSLAg VOOR hOuTeN deuReN
 

eku schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 50 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen onderaan gemonteerd 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034128 of 034129)  
- onderprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047083 of 047084)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047095 of 047096)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047097)  
 
* voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (Bxh) Verpakking

047087 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1400x2400 mm set
047088 - beslag voor 3 deuren 19 mm 1400x2400 mm set

 

Bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 50 Forslide
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1
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Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 50 Forslide
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
- voor dempers 
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047083 aluminium 2500 mm 1
047084 aluminium 3500 mm 1

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 50 Forslide
- per set  
- set voor 2 deuren  
 
- set met 2 dempers: demping in 1 richting  
- set met 4 dempers: demping in 2 richtingen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047095 - set 2 dempers set
047096 - set 4 dempers set

 

Centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 50 Forslide
- per set  
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- demping in 1 richting

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047097 - - set
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eKu COMBINO 65 FORSLIde SChuIFdeuRBeSLAg VOOR hOuTeN deuReN
 

eku schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 65 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm  
 
- profielen set afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047093 of 047094)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047103)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047106)  
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047100 of 047101)  
 
*voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (Bxh) Verpakking

047089 - beslag voor 2 deuren 19-40 mm 1400x2600 mm set
047090 - beslag voor 3 deuren 19-40 mm 1400x2600 mm set

 

Profielen set voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 65 Forslide
- set aluminium profielen

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047093 aluminium 2500 mm set
047094 aluminium 4000 mm set

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 65 Forslide
- set met 2 dempers  
- set voor 2 deuren en demping in 1 richting  
- voor demping in 2 richtingen, gelieve 2 sets  
  te bestellen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047103 - - set

 

Centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 65 Forslide
- per set 
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- demping in 1 richting

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047106 - - set

 



VAN OPSTAL • 2019 17

NIeuwIghedeN 2019SchuifdeurbeSlaG

Versterkingsprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 65 Forslide
- montage bovenop de kast  
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed  
- voorgeboord aluminium profiel 
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
047100 aluminium 2500 mm 1
047101 aluminium 4000 mm 1

eKu COMBINO 80 FORSLIde SChuIFdeuRBeSLAg VOOR hOuTeN deuReN
 

eku schuifdeurbeslag type Combino 80 Forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 80 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd  
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm  
 
- profielen set afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047093 of 047094)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047104 of 047105)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047106)  
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047100 of 047101)  
 
*voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (Bxh) Verpakking

047091 - beslag voor 2 deuren 19-40 mm 1600x2800 mm set
047092 - beslag voor 3 deuren 19-40 mm 1600x2800 mm set

 

Profielen set voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide
- set aluminium profielen

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047093 aluminium 2500 mm set
047094 aluminium 4000 mm set
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dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide: voor 2 deuren
- per set 
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047104 - set met 4 dempers voor 2 deuren set

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide: voor 3 deuren
- per set 
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047105 - set met 6 dempers voor 3 deuren set

 

Centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide
- per set  
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- demping in 1 richting

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
047106 - - set

 

Versterkingsprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type Combino 80 Forslide
- montage bovenop de kast  
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed  
- voorgeboord, aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
047100 aluminium 2500 mm 1
047101 aluminium 4000 mm 1
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eKu deuRReChTeR
 

deurrechter
- zwart, geanodiseerd aluminium  
  (mag worden gelijmd)  
- set klemmen optioneel te bestellen  
  (1 set = 10 zwarte kunststof klemmen)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
047081 zwart deurrechter 2240-2850 mm 1
047080 zwart set klemmen - set
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hAwA SChuIFdeuRBeSLAg

hAwA JuNIOR 80/B-POCKeT SChuIFdeuRBeSLAg

 

hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket
- speciaal voor een nis geconcipieerde  
  deurophanging 
- beslag wordt in de deur ingebouwd 
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm 
- 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
047040 - beslag voor 1 deur 40-50 mm 80 kg/deur 1

 

Bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/B-Pocket
- voorgeboord aluminium profiel  
- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

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

 



VAN OPSTAL • 2019 21

NIeuwIghedeN 2019SchuifdeurbeSlaG

Optionele montagerail en toebehoren voor  
hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket
- voorgeboord aluminium profiel voorzien  
  van een opening voor een bajonetsluiting  
- het bovenprofiel wordt d�m�v� de bajonetsluiting 
  aan de montagerail gekoppeld 
- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van het profiel Verpakking
047073 aluminium 2000 mm 1
047074 aluminium 3000 mm 1

 

glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/B-Pocket
- kunststof profiel (in te frezen)  
- per stuk (1 stuk = 1300 mm)

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

 

demper SoftMove voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/B-Pocket
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u  
  1 extra deurstopper (bestelnr� 046967)  
  mee te bestellen�  
  In de beslagset (bestelnr� 047040) zit er  
  standaard 1 deurstopper�

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1
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deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/B-Pocket
- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper  
  voor het openen  
- voor het sluiten bestelt u naar keuze deze  
  extra stopper ofwel de deurstopper  
  met veer (bestelnr� 047075)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1

 

deurstopper met veer voor hawa  
schuifdeurbeslag type Junior 80/B-Pocket
- met deze geveerde deurstopper kan je  
  de schuifdeur uit de nis drukken  
- niet combineerbaar met een demper  
  SoftMove (bestelnr� 034001)

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047075 - deurstopper met veer 1

 

Profielhouder type 25442 voor hawa 
Junior 80/B-pocket schuifdeurbeslag
- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel  
  worden gemonteerd en gedemonteerd nadat  
  de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn  
- voor deuren met een maximum breedte van 850 
mm 
- schroevenset afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047020)  
- niet compatibel met de optionele montagerail

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
046969 - profielhouder 1

 

Schroeven voor profielhouder type 25442 
- per set

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
047020 - schroevenset set
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SALICe SChuIFdeuRBeSLAg

SALICe eXedRA SChuIFdeuRBeSLAg
 

exedra pocket schuifdeurbeslag
- pocket schuifdeursysteem met mechanische  
  ondersteuning van het in- en uitschuiven 
  van de deur 
- dubbele demping: bij het inschuiven en  
  bij het sluiten van de deur 
 
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm 
- deurbreedte: 500 tot 700 mm 
- deurdikte: 18 tot 30 mm  
- regeling van de deur:  
  - verticale regeling: +4/-1 mm  
  - horizontale regeling: ± 2 mm  
  - frontale regeling: ± 4 mm

Bestelnr. Omschrijving Linkse/rechtse 
deur

Voor  
deurhoogte

Voor  
deurbreedte

Aantal  
scharnieren draagkracht Verpakking

012352 gedeeltelijk voorgemonteerd rechtse deur 1930-2230 mm 500-700 mm 4 24 kg 1
012353 gedeeltelijk voorgemonteerd linkse deur 1930-2230 mm 500-700 mm 4 24 kg 1
012354 gedeeltelijk voorgemonteerd rechtse deur 2231-2500 mm 500-700 mm 5 30 kg 1
012355 gedeeltelijk voorgemonteerd linkse deur 2231-2500 mm 500-700 mm 5 30 kg 1

 

Verbindingsprofiel exedra voor een enkele deur
- voor de bevestiging van een zijpaneel 
- op maat te snijden

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor kastdiepte Verpakking
012356 aluminium verbindingsprofiel voor 1 deur 400-650 mm 1
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Verbindingsprofiel exedra voor twee deuren
- voor de verbinding van 2 kasten 
- op maat te snijden

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor kastdiepte Verpakking
012357 aluminium verbindingsprofiel voor 2 deuren 400-650 mm 1

 

Frontstrip exedra 
- kunststof profiel 
- op maat te snijden

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
012359 grijs 2600 mm 1
012361 wit 2600 mm 1
012360 zwart 2600 mm 1

 

Set deurdempers exedra 
- set met 2 Smove deurdempers voor  
  deuren met 4 of 5 scharnieren

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
012358 grijs - set
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Kastinrichting

uITTReKeLeMeNTeN CONVOY VOOR KOLOMKASTeN

uITTReKeLeMeNT CONVOY CeNTRO VOOR KOLOMKASTeN VAN 30 TOT 40 CM BReed
 

Convoy Centro uittrekframe set
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus 
- inclusief frontbevestiging 
- de as van het single-tube frame bevindt zich  
  vooraan in de kast 
 
- geleidingsset afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 051899) 
- set plateaus afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 051901, 051903)

Bestelnr. Afwerking hoogte profiel Voor kast met binnenhoogte Verpakking
069345 antraciet 1430 mm 1800-1899 mm 1
069346 antraciet 1530 mm 1900-1999 mm 1
069347 antraciet 1630 mm 2000-2099 mm 1
069348 antraciet 1730 mm 2100-2199 mm 1
069349 antraciet 1830 mm 2200-2299 mm 1
051893 zilver 1430 mm 1800-1899 mm 1
051894 zilver 1530 mm 1900-1999 mm 1
051895 zilver 1630 mm 2000-2099 mm 1
051896 zilver 1730 mm 2100-2199 mm 1
051897 zilver 1830 mm 2200-2299 mm 1
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Convoy Centro geleidingsset 
- ondergeleider met afdekkap + 
  bevestigingselement voor de bovengeleider  
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping  
  bij het sluiten  
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen 
 
- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, 
  plateaus, front en lading 
  (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr. Afwerking draagvermogen (lading + frame + plateaus + front) Verpakking
051899 zilver 140 kg 1

 

Convoy Centro plateaus in set
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus 
- 1 vast bovenste plateau met bovengeleider 
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes 
  voor 5 plateaus 
- bodem voorzien van anti-slip laag 
- draagvermogen per plateau: 20 kg 
- 2 fronthaken 
 
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Aantal plateaus per set Verpakking
069350 antraciet/antraciet 300 mm 5 1
069351 antraciet/antraciet 400 mm 5 1
051901 wit/chroom 300 mm 5 1
051903 wit/chroom 400 mm 5 1
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Convoy Centro losse plateaus
- per stuk 
- als aanvulling op voorgaande set 
 
- traploos in de hoogte verstelbaar 
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes 
- bodem voorzien van anti-slip laag 
- draagvermogen: 20 kg

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069352 antraciet/antraciet 300 mm 1
069353 antraciet/antraciet 400 mm 1
051912 wit/chroom 300 mm 1
051914 wit/chroom 400 mm 1

 

eTouch voor uittrekelement voor hoge kasten  
type Convoy Centro
Door het front van de kast zacht aan te raken, 
duwt het eTouch systeem de kast open� 
 
De set bevat: 
- aandrijfmotor 
- frontsensor 
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven

Bestelnr. Afwerking Lengte Breedte hoogte duwkracht watt Verpakking
061011 grijs 388 mm 48 mm 100 mm 120 kg 60W set
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uITTReKeLeMeNT CONVOY PReMIO VOOR KOLOMKASTeN VAN 60 CM BReed
 

Convoy Premio uittrekframe set
- het Convoy Premio uittrekframe komt bij het  
  openen van de kast naar buiten geschoven 
 
- voor kasten met scharnierende deuren 
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus 
- de as van het single-tube frame bevindt zich  
  achteraan in de kast 
 
- geleider afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 069287) 
- set plateaus afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 069288, 069289)

Bestelnr. Afwerking hoogte profiel Voor kast met binnenhoogte Verpakking
069285 antraciet 1730 mm 2100-2199 mm 1
069286 antraciet 1830 mm 2200-2299 mm 1

 

Convoy Premio geleidingsset
- geleider met afdekkap 
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping  
  bij het sluiten  
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen 
 
- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame,  
  plateaus en lading 
  (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr. Afwerking draagvermogen  
(lading + frame + plateaus) Voor kast met binnendiepte Verpakking

069287 antraciet 130 kg min� 500 mm 1
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Convoy Premio plateaus in set
- set voor een links of een rechts draaiende deur 
 
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus 
- 1 vast bovenste plateau 
- glazen zijwanden met antraciete hoekstukjes  
  voor 5 plateaus 
- toebehoren 
 
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor links/rechts  
opendraaiende deur Voor kastbreedte Aantal plateaus per set Verpakking

069288 antraciet/antraciet rechts 600 mm 5 1
069289 antraciet/antraciet links 600 mm 5 1
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INRIChTINg VOOR BOVeNKASTeN

TuRNMOTION II

 

Turnmotion II Classic - zilver
- per set  
- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten  
  met draagarmen, 2 inhanglijsten en  
  bevestigingsschroeven  
 
- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar  
- draagkracht: 20 kg per tablet  
- de inhanglijsten worden op de zijwanden  
  van de kast bevestigd, niet op de rugwand  
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm  
  met zijwanddikte van 16 tot 19 mm  
 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069270 zilver/wit 600 mm set

 

Turnmotion II Style - chroom
- per set  
- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten  
  met draagarmen, 2 inhanglijsten en  
  bevestigingsschroeven  
 
- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar  
- draagkracht: 20 kg per tablet  
- de inhanglijsten worden op de zijwanden  
  van de kast bevestigd, niet op de rugwand  
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm  
  met zijwanddikte van 16 tot 19 mm  
 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069271 chroom/wit 600 mm set
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Turnmotion II Style - antraciet
- per set  
- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten  
  met draagarmen, 2 inhanglijsten en  
  bevestigingsschroeven  
 
- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar  
- draagkracht: 20 kg per tablet  
- de inhanglijsten worden op de zijwanden  
  van de kast bevestigd, niet op de rugwand  
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm  
  met zijwanddikte van 16 tot 19 mm  
 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069272 antraciet/antraciet 600 mm set
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INRIChTINg VOOR hOeKKASTeN

dRIeKwART dRAAIBOdeMS ReVO 90°

 

Complete set beslag Revo 90°
- compleet beslag zonder draaibodems 
- deze set is enkel voor hoekkasten met een 
  rechte houten rug, niet voor ronde kasten 
- voor kasten met houtdikte 16-19 mm

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Voor binnenhoogte Verpakking
069308 antraciet 800-900 mm 660-860 mm set

 

Set driekwart draaibodems voor Revo 90°  
Arena Style - antraciet
- per set (1 set = 2 draaibodems)  
- de draaibodem kan op de as in de hoogte  
  worden versteld  
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte diameter draaibodems Verpakking
069309 antraciet/antraciet 800 mm 710 mm set
069310 antraciet/antraciet 900 mm 810 mm set
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hALVe dRAAIBOdeMS
 

Set voor onderhoekkast met halvemaan draaibo-
dems Arena Style - antraciet
- de set bestaat uit 2 halvemaan draaibodems, 
  1 as, bevestiging voor as en meenemer 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. Afwerking Voor een kast van diameter draaibodems Lengte as Verpakking
069311 antraciet 900 mm 750 mm 542 mm 1
069312 antraciet 1000 mm 850 mm 542 mm 1



VAN OPSTAL • 201934

NIeuwIghedeN 2019 KaStinrichtinG

Nieuwigheden 2019

INRIChTINg VOOR hANgKASTeN

KRuIdeNReKKeN
 

Kruidenrek voor ondiepe kast
- geschikt voor een kast met zijwanddikte  
  18 mm en 19 mm

Bestelnr. Afwerking Voor kast Breedte diepte hoogte Verpakking
069290 antraciet 600 mm 560 mm 70 mm 40 mm 25
051071 zilver 600 mm 560 mm 70 mm 40 mm 25
069291 antraciet 900 mm 860 mm 70 mm 40 mm 25
051072 zilver 900 mm 860 mm 70 mm 40 mm 25
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Nieuwigheden 2019

deCO MATeRIAAL

VOORRAAddOZeN CLeVeR STORAge
 

Kleine porseleinen voorraadpot
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
069277 wit 100 mm 100 mm 105 mm 24

 

grote porseleinen voorraadpot
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
069276 wit 150 mm 150 mm 160 mm 12

 

hoge porseleinen voorraadpot
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
069275 wit 100 mm 100 mm 220 mm 18

 

Kleine blikken doos
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
069279 beige/bruin 170 mm 145 mm 170 mm 12
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grote blikken doos
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
069278 groen/zwart 192 mm 90 mm 265 mm 24

 

Conserveblik type Campbell
- per stuk

Bestelnr. Afwerking diameter hoogte Verpakking
069283 blauw 65 mm 125 mm 105
069282 grijs 65 mm 125 mm 105
069281 groen 65 mm 125 mm 105
069284 oranje 65 mm 125 mm 105
069280 rood 65 mm 125 mm 105

deCO PAKKeT IMOVe
 

deco pakket iMove
- per set  
- de set bevat 10 conserveblikken  
  en 1 metalen houder  
- geschikt voor de iMove met enkel  
  tablet met breedte 865 mm

Bestelnr. Afwerking Voor iMove met breedte Voor kastbreedte Verpakking
061268 wit 865 mm 900 mm set
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Grepen en knoppen

ZAMAK gRePeN eN KNOPPeN

ZAMAK gRePeN eN KNOPPeN eSTAMP
 

Zamak T-greep type 701
- bevestiging: 2 x M4,  
  boorafstand 1280 mm: 3 x M4

Bestelnr. Afwerking

059489 inox look 128 mm 178 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060440 inox look 192 mm 242 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060439 inox look 224 mm 274 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060438 inox look 288 mm 338 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060437 inox look 384 mm 434 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060436 inox look 448 mm 498 mm 32 mm 20 mm 12 mm 10
060435 inox look 672 mm 722 mm 32 mm 20 mm 12 mm 6
060434 inox look 896 mm 946 mm 32 mm 20 mm 12 mm 6
060433 inox look 1280 mm 1330 mm 32 mm 20 mm 12 mm 6

 

Zamak greep type 6761/6763/6765
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr. Afwerking

060392 goud mat 128 mm 136 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
060401 grafiet 128 mm 136 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
060391 goud mat 192 mm 200 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
060400 grafiet 192 mm 200 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
060390 goud mat 320 mm 328 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
060399 grafiet 320 mm 328 mm 28 mm 20 mm 8 mm 25
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Zamak greep type 6811/6812
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr. Afwerking

060394 goud mat 160 mm 230 mm 32 mm 26 mm 20 mm 25
060403 grafiet 160 mm 230 mm 32 mm 26 mm 20 mm 25
060393 goud mat 224 mm 320 mm 32 mm 26 mm 20 mm 20
060402 grafiet 224 mm 320 mm 32 mm 26 mm 20 mm 20

 

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

Bestelnr. Afwerking

060396 goud mat 128 mm 149 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25
060405 grafiet 128 mm 149 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25
060395 goud mat 192 mm 213 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25
060404 grafiet 192 mm 213 mm 20 mm 18 mm 31 mm 25

 

Zamak knop type 8151
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr. Afwerking

060397 goud mat 22 x 22 mm 25 x 25 mm 28 mm - - 25
060406 grafiet 22 x 22 mm 25 x 25 mm 28 mm - - 25

 

Zamak knop type 8161
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr. Afwerking

060398 goud mat 23 mm 25 mm 28 mm - - 25
060407 grafiet 23 mm 25 mm 28 mm - - 25
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KuNSTSTOF gRePeN

KuNSTSTOF gRePeN
 

Kunststof beugelgreep type 48.0090
- bevestiging: 2 x houtschroef Ø 3,5 mm

Bestelnr. Afwerking

055101 wit 96 mm 106 mm 30 mm 20 mm 10 mm 1
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Deurstoppers

deuRSTOPPeRS

deuRSTOPPeRS
 

deurstopper type FP05
- incl� schroef, plug en 3M dubbelzijdige kleefband  
  voor bevestiging

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
060464 chroom mat 25 mm 30 mm 29 mm 24

 

deurstopper type FP10
- incl� schroef, plug en 3M dubbelzijdige kleefband  
  voor bevestiging

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
060465 chroom mat 25 mm 30 mm 29 mm 24

 

deurstopper type Cd112
- incl� schroef en plug voor bevestiging

Bestelnr. Afwerking hoogte diameter Verpakking
703661 chroom mat 36 mm 38 mm 5
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NIeuwIghedeN 2019Klep- en valdeurSyStemen

Nieuwigheden 2019
Klep- en valdeursystemen

KLePBeSLAg KeSSeBÖhMeR

FReeSPACe STANdAARd BeSLAg
 

FReespace standaard beslag
- fronthoogte: van 225 tot 650 mm  
- kastbreedte: tot 1800 mm 
- frontgewicht: van 0,7 tot 19,1 kg  
  (frontgewicht = front + 2x greepgewicht) 
- geringe inbouwdiepte: slechts 63 mm  
- met geïntegreerde openingsbegrenzer 107°-90° 
 
- set bevat:  
  - 2 FREEspace standaard mechanismen (L + R) 
  - 2 frontbevestigingsplaatjes met schroeven

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
069315 antraciet type B set
069314 wit type B set
069316 zwart type B set
069318 antraciet type C set
069317 wit type C set
069319 zwart type C set
069321 antraciet type D set
069320 wit type D set
069322 zwart type D set
069324 antraciet type E set
069323 wit type E set
069325 zwart type E set
069327 antraciet type F set
069326 wit type F set
069328 zwart type F set
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NIeuwIghedeN 2019 Klep- en valdeurSyStemen

FReeSPACe PuSh-TO-OPeN (PTO) BeSLAg MeT uITweRPeR
 

FReespace push-to-open (PTO) beslag  
met uitwerper
- fronthoogte: van 225 tot 650 mm  
- kastbreedte: tot 1800 mm 
- frontgewicht: van 0,7 tot 19,1 kg  
  (frontgewicht = front + 2x greepgewicht) 
- geringe inbouwdiepte: slechts 63 mm  
- met geïntegreerde openingsbegrenzer 107°-90° 
 
- set bevat:  
  - 2 FREEspace push-to-open (PTO)  
    mechanismen (L + R) 
  - 2 frontbevestigingsplaatjes met schroeven  
  - 1 uitwerper

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
069330 antraciet type B PTO set
069329 wit type B PTO set
069331 zwart type B PTO set
069333 antraciet type C PTO set
069332 wit type C PTO set
069334 zwart type C PTO set
069336 antraciet type D PTO set
069335 wit type D PTO set
069337 zwart type D PTO set
069339 antraciet type E PTO set
069338 wit type E PTO set
069340 zwart type E PTO set
069342 antraciet type F PTO set
069341 wit type F PTO set
069343 zwart type F PTO set
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NIeuwIghedeN 2019profielen

Nieuwigheden 2019
Profielen

PROFIeLeN VOOR wANdReKKeN

wANdReKKeN YOuK

 

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

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

 

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

Bestelnr. Afwerking hoogte Verpakking
069366 zwart mat 100 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019 paneelverbindinG

Nieuwigheden 2019
Paneelverbinding

PANeeLVeRBINdINg

PANeeLVeRBINdINg CAMAR
 

Paneelverbinding type 814.00.P2.00.01

Bestelnr. Afwerking Laterale regeling Verpakking
022502 zwart 1 mm 1



VAN OPSTAL • 2019 45

NIeuwIghedeN 2019afvalemmerS

Nieuwigheden 2019
Afvalemmers

weSCO INBOuwAFVALeMMeRS

PuLLBOY VARIO 9XL

 

Inbouwafvalemmer type Pullboy Vario 9XL: 
802.060
- met inlegbodem en afvalemmers met  
  individuele deksels

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Capaciteit Verpakking
043007 antraciet 600 mm 1x26L + 1x11L 1

 

Inbouwafvalemmer type Pullboy Vario 9XL:  
802.080
- met inlegbodem en afvalemmers met  
  individuele deksels

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Capaciteit Verpakking
043008 antraciet 800 mm 1x26L + 2x11L 1
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NIeuwIghedeN 2019 afvalemmerS

Inbouwafvalemmer type Pullboy Vario 9XL:  
802.090
- met inlegbodem en afvalemmers met  
  individuele deksels

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Capaciteit Verpakking
043009 antraciet 900 mm 2x26L + 1x11L 1

 

Inbouwafvalemmer type Pullboy Vario 9XL:  
802.100
- met inlegbodem en afvalemmers met  
  individuele deksels

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Capaciteit Verpakking
043010 antraciet 1000 mm 2x26L + 2x11L 1

 

Inbouwafvalemmer type Pullboy Vario 9XL: 
802.120
- met inlegbodem en afvalemmers met  
  individuele deksels

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte Capaciteit Verpakking
043011 antraciet 1200 mm 3x26L + 1x11L 1
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NIeuwIghedeN 2019afvalemmerS

PuLLBOY VARIO 9 XL: TOeBehOReN
 

emmers type Pullboy Vario 9XL

Bestelnr. Afwerking Afmetingen h x B x d Capaciteit Verpakking
043012 antraciet 207 x 355 x 145 mm 9L 1
043013 antraciet 275 x 355 x 145 mm 11L 1
043014 antraciet 207 x 355 x 295 mm 20L 1
043015 antraciet 275 x 355 x 295 mm 26L 1

 

deksels voor emmers type Pullboy Vario 9XL

Bestelnr. Afwerking Afmetingen h x B x d Voor emmers met capaciteit Verpakking
043016 antraciet 20 x 340 x 130 mm 9L en 11L 1
043017 antraciet 20 x 340 x 282 mm 20L en 26L 1
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NIeuwIghedeN 2019 afvalemmerS

Nieuwigheden 2019

AFVALeMMeRS VOOR de BAdKAMeR

AFVALeMMeRS VOOR de BAdKAMeR
 

Afvalemmer voor de badkamer
- met kantelbaar deksel  
- met wandbevestiging

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Capaciteit Verpakking
043026 antraciet 174 mm 176 mm 229 mm 5L 1
043025 wit 174 mm 176 mm 229 mm 5L 1
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NIeuwIghedeN 2019Kruidentablet

Nieuwigheden 2019
Kruidentablet

KRuIdeNTABLeT

KRuIdeNTABLeT
 

Kruidentablet
- frame in aluminium  
- houder in kunststof  
- te schroeven

Bestelnr. Afwerking Breedte diepte hoogte Verpakking
053745 zwart 580 mm 210 mm 125 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019 SpoelbaKKen

Nieuwigheden 2019
Spoelbakken

SPOeLBAKKeN RegINOX VOOR VLAK-, SeMI-VLAK- eN ONdeRBOuw

SPOeLBAKKeN RegINOX RegI COLOR VOOR VLAK-, SeMI-VLAK- eN ONdeRBOuw

 

Spoelbak Regi Color type Ohio 18x40
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte diepte Verpakking
055709 jet black 400 mm 145 mm 1

 

Spoelbak Regi Color type Ohio 40x40
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte diepte Verpakking
055710 jet black 450 mm 180 mm 1

 

Spoelbak Regi Color type Ohio 50x40
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte diepte Verpakking
055708 jet black 600 mm 200 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019SpoelbaKKen

Spoelbak Regi Color type Ohio 80x42
- met korfplug  
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Voor kastbreedte diepte Verpakking
055711 jet black 900 mm 220 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019 SifonS

Nieuwigheden 2019
Sifons

SIFONS

SIFONS MeT BePeRKT RuIMTeVeRLIeS VOOR BAdKAMeRMeuBeLeN
 

Sifon voor badkamermeubelen
- complete set  
- geschikt voor aansluiting op een afvoerbuis  
  met diameter 32 mm en diameter 40 mm

Bestelnr. Afwerking diameter Verpakking
050073 wit 32/40 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019uitSnede voor Sifon

Nieuwigheden 2019
Uitsnede voor sifon

uITSNede VOOR SIFON

uITSNede VOOR SIFON
 

uitsnede voor sifon
- profiel om de uitsnede in de ladebodem  
  af te werken

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
043022 antraciet - 1
043021 wit - 1

 

uitsnede voor sifon met sponsbakje
- profiel om de uitsnede in de ladebodem  
  af te werken  
- met sponsbakje

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
043024 antraciet - 1
043023 wit - 1
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NIeuwIghedeN 2019 verlichtinG

Nieuwigheden 2019
Verlichting

Led KeuKeNVeRLIChTINg

Led KeuKeNVeRLIChTINg
 

Led opbouwspot type Lineo TdM
- opbouwspot met schakelaar/dimmer  
- als zelfstandige spot of als master spot  
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker 
- met distributor voor het aansluiten van één  
  of meerdere vervolgspots 
 
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Lichtkleur Lux (op 50 cm)/
Lumen Voltage watt Verpakking

048208 inox look natuurlijk wit, 4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048209 inox look warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048210 zwart natuurlijk wit, 4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048211 zwart warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1

 

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

Bestelnr. Afwerking Lichtkleur Lux (op 50 cm)/
Lumen Voltage watt Verpakking

048204 inox look natuurlijk wit, 4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048205 inox look warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048206 zwart natuurlijk wit, 4000°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
048207 zwart warm wit, 2900°K 290 lux/360 lm 24Vdc 5W 1
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NIeuwIghedeN 2019verlichtinG

 

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

Bestelnr. Afwerking Lengte Lichtkleur Lux (op 50 cm)/
Lumen Voltage watt Verpakking

048224 aluminium 900 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1176 lm 220-240V 16,8W 1

048239 wit 900 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1176 lm 220-240V 16,8W 1

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

048226 aluminium 1200 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1582 lm 220-240V 22,6W 1

048240 wit 1200 mm warm wit, 
3000°K 980 lux/1582 lm 220-240V 22,6W 1

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

 

Verbindingssnoer Prolunga 
- voor led opbouwarmatuur Freedom Plus

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
048194 wit 300 mm 1
048195 wit 1000 mm 1
048196 wit 2000 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019 verlichtinG

Nieuwigheden 2019

FLeXIBeLe Led VeRLIChTINg

PROFIeLeN VOOR FLeXIBeLe Led VeRLIChTINg
 

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

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
013692 aluminium opbouw/inbouwprofiel 3000 mm 40
013976 zwart mat opbouw/inbouwprofiel 3000 mm 1
013695 opaal afdekprofiel 3000 mm 1
013693 grijs eindkap - 1
013977 zwart mat eindkap - 1
013742 grijs eindkap met kabeldoorvoer - 1
013978 zwart mat eindkap met kabeldoorvoer - 1
013694 inox bevestigingsplaatje - 1

 

Opbouwprofiel type Twig XA voor flexibele  
Led verlichting
- profiel voor opbouw 
- eindkappen, afdekprofiel en bevestigingen 
  afzonderlijk te bestellen 
 
- opbouw- en afdekprofiel per stuk  
  (1 stuk = 3000 mm)  
 
- geschikt voor flexibele Led verlichting  
  CR en HE CR

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
042017 aluminium opbouwprofiel 3000 mm 1
042018 opaal afdekprofiel 3000 mm 1
042025 aluminium bevestigingen (3 stuks) - set
042019 aluminium eindkappen (2 stuks) - set
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Opbouwprofiel type Twig XO voor flexibele  
Led verlichting
- profiel voor opbouw 
- eindkappen, afdekprofiel en bevestigingen 
  afzonderlijk te bestellen  
 
- opbouw- en afdekprofiel per stuk  
  (1 stuk = 3000 mm)  
 
- geschikt voor flexibele Led verlichting  
  CR, HE CR, TW CR, CH, HE CH en RGB CH

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
042014 aluminium opbouwprofiel 3000 mm 1
042015 opaal afdekprofiel 3000 mm 1
041154 inox bevestigingsplaatje - 1
042016 aluminium eindkappen (2 stuks) - set

 

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

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
048232 aluminium opbouwprofiel A 3000 mm 20
048233 zwart opbouwprofiel A 3000 mm 20
048234 opaal afdekprofiel B 3000 mm 20
048235 aluminium eindkappen C - 20
048236 zwart eindkappen C - 20
041154 inox bevestigingsplaatje D - 1
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Opbouwprofiel type Blade voor flexibele  
led verlichting
- profiel voor opbouw  
- eindkappen, afdekprofiel en een set van  
  2 bevestigingsclipsen afzonderlijk te bestellen  
 
- profiel en afdekprofiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)  
 
- uitsluitend geschikt voor Flexyled SHE6

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
048216 aluminium opbouwprofiel 3000 mm 20
048217 zwart opbouwprofiel 3000 mm 20
048218 opaal afdekprofiel 3000 mm 20
048220 aluminium eindkappen - 20
048221 zwart eindkappen - 20
048219 - set van 2 bevestigingsclipsen - 20
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Nieuwigheden 2019

Led X-dRIVeRS

BedIeNINgSMOduLeS VOOR X-dRIVeR
 

Bedieningsmodule voor X-driver
- de bedieningsmodule wordt in de poort van 
  de X-driver geschoven  
- 4 verschillende types:  
  - type 1: voor aansluiting van maximum  
    twee infrarood- en/of bewegingssensoren  
  - type 2: voor aansluiting van maximum  
    twee infrarood- en/of bewegingssensoren   
    en bediening vanop afstand d�m�v�  
    een afstandsbediening 
  - type 3: voor aansluiting van maximum  
    twee infrarood- en/of bewegingssensoren    
    en bediening vanop afstand via bluetooth  
    met een smartphone of tablet�  
    Hiervoor dient u de app Domus4U-bluetooth  
    te installeren� 
    Deze vindt u in de Apple App Store en op  
    Google Play�  
  - type 4: voor bediening vanop afstand via wifi  
    met een smartphone of tablet�  
    Hiervoor dient u de app Domus4U-wifi  
    te installeren�  
    Deze vindt u in de Apple App Store en op  
    Google Play�  
    Aansluiting van extra twee infrarood- en/of  
    bewegingssensoren is niet mogelijk op  
    deze module�

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
041991 wit type 1 1
041992 wit type 2 1
041993 wit type 3 1
048243 wit type 4 1

https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+X-drivers/Bewegings-+en+infraroodsensoren+voor+X-driver
https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+X-drivers/Bewegings-+en+infraroodsensoren+voor+X-driver
https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+X-drivers/Afstandsbedieningen+voor+X-driver
https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+X-drivers/Bewegings-+en+infraroodsensoren+voor+X-driver
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BewegINgS- eN INFRAROOdSeNSOReN VOOR X-dRIVeR: wIReLeSS

 

Bewegingssensor type PIR wI-Xd
- draadloze bewegingssensor  
- de x-driver moet voorzien zijn van  
  een bedieningsmodule type 2 
- aan/uit functie  
- voor inbouw  
- inclusief 1 ronde en 1 vierkante houder  
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048213 aluminium - 20
048212 zwart - 20

 

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

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048215 aluminium - 20
048214 zwart   20
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AFSTANdSBedIeNINgeN VOOR X-dRIVeR

 

Afstandsbediening type Call Me V17  
voor X-driver
- 1 kanaals afstandsbediening  
- de x-driver moet voorzien zijn van  
  een bedieningsmodule type 2 
- functies:  
  - aan en uit  
  - dimmer  
- met houder voor wandbevestiging  
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2032 (3V)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048237 zwart - 20
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Nieuwigheden 2019
Dressing inrichting

dReSSINg INRIChTINg SeRVeTTO

gARdeROBeLIFTeN
 

Verlengstuk voor garderobelift Servetto
- in transparante kunststof (polycarbonaat)  
- wordt bovenop de bestaande hendel geklikt  
- niet compatibel met de Servetto type 3T

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013984 transparant - 1

eLeCTRISChe gARdeROBeLIFTeN
 

electrische garderobelift i3
- inclusief afstandsbediening  
  (lithium knoopcel CR 2032 inbegrepen)  
- met veiligheidssensor

Bestelnr. Afwerking draagkracht Regelbare breedte Verpakking
013988 bruin/bruin 17 kg 750-1200 mm 1
013987 wit/chroom 17 kg 750-1200 mm 1

 

Snoer voor domotica 
- voor de aansluiting van de i3 sturing  
  aan een monostabiele schakelaar 
  (niet meegeleverd)

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013989 - - 1
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Nieuwigheden 2019

dReSSINg INRIChTINg LOIJA

SChOeNReKKeN
 

Schoenrek Peñon de Ifach: NIeuw MOdeL
- voor montage op een uittrekbare bodem  
- rekjes en handvat afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Breedte hoogte Verpakking
042111 chroom schoenrek 1 paar 216 mm 320 mm 1
042110 chroom schoenrek 2 paar 432 mm 320 mm 1
042114 chroom schoenrek 3 paar 648 mm 320 mm 1
042115 chroom schoenrek 4 paar 864 mm 320 mm 1
042112 chroom laarzenrek 1 paar 216 mm 430 mm 1
042113 chroom laarzenrek 2 paar 432 mm 430 mm 1
042116 chroom laarzenrek 3 paar 648 mm 430 mm 1
042117 chroom laarzenrek 4 paar 864 mm 430 mm 1
041811 chroom handvat 300 mm 250 mm 1
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NIeuwIghedeN 2019 KleerKaStbuiS

Nieuwigheden 2019
Kleerkastbuis

KLeeRKASTBuIS eN TOeBehOReN

KLeeRKASTBuIS eN TOeBehOReN
 

Buishouders type 1194 en 1196

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Type Breedte diepte hoogte Verpakking
020986 zwart poederlak (RAL 9005) eindsteun 1194 22 mm 22 mm 75 mm 10
020987 zwart poederlak (RAL 9005) middensteun 1196 22 mm 22 mm 75 mm 10

 

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

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






