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NIeuwIghedeN 2021Uittrektafels

Nieuwigheden 2021
Uittrektafels

uITTReKTAFeLS

SheLF  40 uITTReKTAFeL

 

uittrektafel type Shelf 40
- uittrekbeslag zonder tafelblad 
- poot in de hoogte verstelbaar 
- zilver, geanodiseerd aluminium  
 
- voor zijwanddikte 18 mm  
- min� inbouwdiepte: 400 mm  
- het tafelblad wordt 4 x geplooid, 
  dikte van het tafelblad: max� 16 mm  
 
- tafelbladscharnieren (bestelnr� 035000)  
  afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Breedte uittrekbare lengte hoogte poot draagkracht Verpakking
070250 zilver 600 mm 1340 mm 740-770 mm 80 kg 1
070251 zilver 900 mm 1340 mm 740-770 mm 80 kg 1
070252 zilver 1200 mm 1340 mm 740-770 mm 80 kg 1

 

Boor sjabloon voor uittrektafel type Shelf 40

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
070253 aluminium 400 mm 1

 

Scharnier voor uittrektafel type Shelf 40
- voor tafelblad met breedte: 
  - 600 mm: 2 scharnieren per vleugel 
  - 900 en 1200 mm: 3 scharnieren per vleugel

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
035000 vernikkeld - 1
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NIeuwIghedeN 2021 Uittrektafels

FAMILY uITTReKTAFeL

 

uittrektafel type Family
- uittrekbeslag zonder tafelblad  
- poot in de hoogte verstelbaar 
- zilver, geanodiseerd aluminium  
 
- voor zijwanddikte 18 mm  
- min� inbouwdiepte: 540 mm  
- het tafelblad wordt 3 x geplooid, 
  dikte van het tafelblad: max� 18 mm  
 
- tafelbladscharnieren (bestelnr� 035001)  
  afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. Afwerking Breedte uittrekbare lengte hoogte poot draagkracht Verpakking
070254 zilver 600 mm 1440 mm 740-770 mm 80 kg 1
070255 zilver 900 mm 1440 mm 740-770 mm 80 kg 1
070256 zilver 1200 mm 1440 mm 740-770 mm 80 kg 1

 

Boor sjabloon voor uittrektafel type Family

Bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
070257 aluminium 500 mm 1

 

Scharnier voor uittrektafel type Family
- voor tafelblad met breedte:   
  - 600 mm: 2 scharnieren per vleugel 
  - 900 en 1200 mm: 3 scharnieren per vleugel

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
035001 wit/vernikkeld - 1
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NIeuwIghedeN 2021schapdragers

Nieuwigheden 2021
Schapdragers

SChAPdRAgeRS

SChAPdRAgeRS
 

Schapdrager type 945
- metaal  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking diameter stift Verpakking
010986 vernikkeld 5 mm 5000
011992 zwart vernikkeld 5 mm 5000



VAN OPSTAL • 2021/014

NIeuwIghedeN 2021 platenwagen helper One

Nieuwigheden 2021
Platenwagen Helper One

PLATeNwAgeN heLPeR ONe

PLATeNwAgeN heLPeR ONe
 

Platenwagen helper One
- voor het eenvoudig verplaatsen van  
  grote plaatmaterialen  
- het draagvlak is kantelbaar, in de hoogte  
  verstelbaar en aanpasbaar aan de afmetingen  
  van het plaatmateriaal  
- één persoon kan het plaatmateriaal op  
  de paneelzaag plaatsen (zie ook de video op  
  de webshop) 
- ongemonteerd geleverd

Bestelnr. Afwerking hoogte verstelbaar Verpakking
042118 gelakt staal 825-1097 mm 1






