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Vouwdeurbeslag

VOuwdeuRBeSLAg

VOuwdeuRBeSLAg AXIS FRee
 

Vouwdeurbeslag Axis Free voor 1 deur (2 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close demping  
 
- afmetingen:  
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm  
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034730 - beslag voor 1 deur set

 

Vouwdeurbeslag Axis Free voor 2 deuren  
(4 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close systeem 
 
- afmetingen per deur: 
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm 
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034731 - beslag voor 2 deuren set

 

Boven- en onderprofiel Axis Free
- set profielen voor vouwdeurbeslag Axis Free

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
034732 aluminium 1200 mm set
034733 aluminium 2400 mm set
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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






