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Kastinrichting 
Kolomkasten

UIttrEKELEMEntEn DIsPEnsa VOOr KOLOMKastEn

UIttrEKELEMEnt DIsPEnsa VOOr KOLOMKastEn Van 15 tOt 40 cM BrEED

 

Middenwand Dispensa
- in de hoogte verstelbare middenwand 
  met ClickFixx inhaaksysteem 
- de fronthouders, geleiders en inhangkorven  
  dienen afzonderlijk besteld te worden 
- ClickFixx systeem: het front in het kader 
  inhaken, onderaan inschuiven en klaar 
- SoftStopp demper (demping bij het sluiten  
  van de kast)

Bestelnr. afwerking Voor kast met binnenhoogte Inhangbodems te bestellen Verpakking
069001 antraciet 900-1300 mm 3 1
950958 zilver 900-1300 mm 3 1
069002 antraciet 1200-1600 mm 4 1
950960 zilver 1200-1600 mm 4 1
069003 antraciet 1600-2000 mm 4 1
950962 zilver 1600-2000 mm 4 1
061234 antraciet 1900-2300 mm 5 1
950964 zilver 1900-2300 mm 5 1
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Fronthouders voor middenwand Dispensa
- met ClickFixx inhaaksysteem 
- per set (1 set = 2 stuks)

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069005 antraciet 150 mm 1
069004 zilver 150 mm 1
069007 antraciet 250 mm 1
069006 zilver 250 mm 1
069009 antraciet 300 mm 1
069008 zilver 300 mm 1
069011 antraciet 400 mm 1
069010 zilver 400 mm 1

 

Frontstabilisator voor middenwand Dispensa
- kan op elke hoogte op het draagframe 
  gemonteerd worden  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061245 antraciet 160 mm 28 mm 20 mm 40
050762 zilver 160 mm 28 mm 20 mm 40

 

Frontverbindingsplaatje voor middenwand 
Dispensa
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte Dikte Verpakking
069012 antraciet 110 mm 20 mm 3 mm 200
051041 zilver 110 mm 20 mm 3 mm 200

 

Extra korfhouder voor middenwand Dispensa
- per paar

Bestelnr. afwerking hoogte Verpakking
061246 antraciet 125 mm 10
050290 zilver 125 mm 10
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Enkel uittrekbare geleider type Dispensa-Vx
- uitsluitend voor een kolomkast met  
  een breedte van 150 mm  
- enkel uittrekbaar  
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en  
  met demping  
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55mm

Bestelnr. afwerking Draagvermogen Verpakking
069000 antraciet 100 kg 1
051993 zilver 100 kg 1

 

Volledig uittrekbare geleider  
type Dispensa-VVsx 
- lage geleider met gering hoogteverlies  
- volledig uittrekbaar 
- het Synchromatic mechanisme positioneert 
  de segmenten van de geleider op de juiste 
  beginpositie  
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en  
  met demping  
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55 mm

Bestelnr. afwerking Draagvermogen Verpakking
061230 antraciet 100 kg 1
061201 zilver 100 kg 1

 

etouch voor kolomkasten type Dispensa
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 
 
OPGELET: minimum kastbreedte 300 mm

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
061077 grijs 333 mm 68 mm 77 mm 120 kg 60W set
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etouch+ voor kolomkasten type Dispensa
Door het front van de kast zacht aan te raken,  
duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open  
waarna deze verder manueel dient  
te worden geopend�  
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- adapter voor opbouw van de frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven  
 
Geschikt voor:  
- Dispensa  
- Convoy Centro  
- Convoy Premio  
- Tandem Side  
- Tandem II

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
069359 grijs 157 mm 45 mm 47 mm 120 kg 30W 1

 

softstopp Pro voor geleider type Dispensa-VVsx
- aanbevolen in combinatie met eTouch 
- optioneel voor Dispensa-VVSx geleider 
- demping bij het openen van de kast

Bestelnr. afwerking - Verpakking
061036 grijs - 10

 

Inhangbodem Dispensa arena classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069013 zilver/wit 150 mm 2
069016 zilver/wit 250 mm 2
069019 zilver/wit 300 mm 2
069022 zilver/wit 400 mm 2
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Inhangbodem Dispensa arena style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069014 chroom/wit 150 mm 2
069017 chroom/wit 250 mm 2
069020 chroom/wit 300 mm 2
069023 chroom/wit 400 mm 2

 

Inhangbodem Dispensa arena style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069015 antraciet/antraciet 150 mm 2
069018 antraciet/antraciet 250 mm 2
069021 antraciet/antraciet 300 mm 2
069024 antraciet/antraciet 400 mm 2

 

Inhangbodem Dispensa arena Pure - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069373 antraciet/antraciet 300 mm 2
069374 antraciet/antraciet 400 mm 2

 

Dwarsverdeler voor arena classic
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069029 zilver 300 mm 100
069030 zilver 400 mm 100
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Dwarsverdeler voor arena style
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069026 antraciet 300 mm 70
069025 chroom 300 mm 70
069028 antraciet 400 mm 60
069027 chroom 400 mm 60

 

Kruidentablet
- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr. afwerking Diepte Breedte hoogte Verpakking
069032 antraciet 85 mm 465 mm 33,5 mm 1
069031 zilver 85 mm 465 mm 33,5 mm 1

 

Kruidenpotjes 
- per set van 6 potjes 
- passend in het kruidentablet 
- inclusief blanco etiketten

Bestelnr. afwerking Diepte Breedte hoogte Inhoud Verpakking
061061 wit 26 mm 102 mm 69 mm 0,075 l set

 

Youboxx set 1
- set met ophangrails 
- passend op alle Dispensa uittrekelementen  
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 1 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm) 
- 2 recipienten van 2 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)  
- 1 recipient van 2,1 liter  
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)  
- 1 messenhouder  
- 2 deksels  
- 2 ophangrails

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Verpakking
069033 antraciet antraciet 1
061215 zilver wit 1
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Youboxx set 3
- set met ophangrails 
- passend op alle Dispensa uittrekelementen  
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 1 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm) 
- 2 recipienten van 2,1 liter  
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)  
- 1 grote vakverdeler 
- 2 deksels  
- 2 ophangrails

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten, vakverdeler en deksels Verpakking
069034 antraciet antraciet 1
061219 zilver wit 1

 

Korf-clip
- transport beveiliging voor de inhangbodems

Bestelnr. afwerking - Verpakking
051482 zilver - 100
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Kastinrichting 

UIttrEKELEMEntEn tanDEM VOOr KOLOMKastEn

UIttrEKELEMEnt tanDEM sOLO VOOr KOLOMKastEn Van 45 tOt 60 cM BrEED
 

Uittrekelement tandem solo
- volledige set zonder inhangbodems 
- inhangbodems afzonderlijk te bestellen 
- beslag glijdt naar voren bij het openen 
- geschikt voor een kast met een linkse of  
  een rechtse deur en met zijwanddikte  
  van 16 tot 19 mm 
- montage op de bodem en aan de zijwand  
- minimum kastdiepte 495 mm 
- openingshoek van de deur: 110°  
- met SoftStopp Pro demper: demping bij  
  het openen van de kast  
- demping bij het sluiten via de demper  
  op de scharnieren  
 
- draagvermogen: 80 kg

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte hoogte kader Min. binnen-
hoogte kast

Inhangbodems te 
bestellen Verpakking

069035 antraciet 450 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
061012 zilver 450 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
069036 antraciet 450 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
061013 zilver 450 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
069037 antraciet 450 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
061014 zilver 450 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
069038 antraciet 450 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
061015 zilver 450 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
069039 antraciet 500 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
061016 zilver 500 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
069040 antraciet 500 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
061017 zilver 500 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
069041 antraciet 500 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
061018 zilver 500 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
069042 antraciet 500 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
061019 zilver 500 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
069043 antraciet 600 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
061020 zilver 600 mm 1136 mm 1300 mm 3 set
069044 antraciet 600 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
061021 zilver 600 mm 1236 mm 1400 mm 4 set
069045 antraciet 600 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
061022 zilver 600 mm 1536 mm 1700 mm 4 set
069046 antraciet 600 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
061023 zilver 600 mm 1636 mm 1800 mm 5 set
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Inhangbodem arena classic voor  
tandem solo - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
061025 zilver/wit 450 mm 2
069049 zilver/wit 500 mm 2
069052 zilver/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem arena style voor  
tandem solo - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069047 chroom/wit 450 mm 2
069050 chroom/wit 500 mm 2
069053 chroom/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem arena style voor  
tandem solo - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069048 antraciet/antraciet 450 mm 2
069051 antraciet/antraciet 500 mm 2
069054 antraciet/antraciet 600 mm 2

 

Inhangbodem arena Pure voor  
tandem solo - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069372 antraciet/antraciet 600 mm 2
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DEUrrEK tanDEM sIDE VOOr KOLOMKastEn Van 45 tOt 60 cM BrEED
 

Deurrek tandem side
- voor linkse of rechtse deuren 
- voor maximum 6 inhangbodems en/of  
  Youboxx-sets  
 
- inkorten van de legplanken in de kast:  
  - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm  
  - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm  
 
- is ook ideaal te combineren met  
  het uittrekelement Tandem II 
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk  
  te bestellen  
 
- draagvermogen: 25 kg

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Min. binnenhoogte kast Inhangbodems te 
bestellen Verpakking

069056 antraciet 450 mm 600 mm 2 1
069055 zilver 450 mm 600 mm 2 1
069058 antraciet 450 mm 800 mm 2 1
069057 zilver 450 mm 800 mm 2 1
069060 antraciet 450 mm 1100 mm 3 1
069059 zilver 450 mm 1100 mm 3 1
069062 antraciet 450 mm 1700 mm 5 1
069061 zilver 450 mm 1700 mm 5 1
069064 antraciet 500 mm 600 mm 2 1
069063 zilver 500 mm 600 mm 2 1
069066 antraciet 500 mm 800 mm 2 1
069065 zilver 500 mm 800 mm 2 1
069068 antraciet 500 mm 1100 mm 3 1
069067 zilver 500 mm 1100 mm 3 1
061632 antraciet 500 mm 1700 mm 5 1
069069 zilver 500 mm 1700 mm 5 1
069071 antraciet 600 mm 600 mm 2 1
069070 zilver 600 mm 600 mm 2 1
069073 antraciet 600 mm 800 mm 2 1
069072 zilver 600 mm 800 mm 2 1
069075 antraciet 600 mm 1100 mm 3 1
069074 zilver 600 mm 1100 mm 3 1
061627 antraciet 600 mm 1700 mm 5 1
069076 zilver 600 mm 1700 mm 5 1

 

Inhangbodem arena classic voor  
tandem side - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069077 zilver/wit 450 mm 2
069080 zilver/wit 500 mm 2
069083 zilver/wit 600 mm 2
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Inhangbodem arena style voor  
tandem side - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069078 chroom/wit 450 mm 2
069081 chroom/wit 500 mm 2
069084 chroom/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem arena style voor  
tandem side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069079 antraciet/antraciet 450 mm 2
061633 antraciet/antraciet 500 mm 2
061630 antraciet/antraciet 600 mm 2

 

Inhangbodem arena Pure voor  
tandem side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069376 antraciet/antraciet 600 mm 2
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Youboxx set 1
- set bestaat uit:  
  - 1 box (2,1L)  
  - 1 vakverdeler 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069086 antraciet antraciet 450 mm 1
069085 zilver wit 450 mm 1

 

Youboxx set 13
- set bestaat uit:  
  - 2 box (2,0L)  
  - 2 deksels 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069088 antraciet antraciet 450 mm 1
069087 zilver wit 450 mm 1

 

Youboxx set 2
- set bestaat uit:  
  - 1 box (2,1L)  
  - 1 vakverdeler 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069090 antraciet antraciet 500 mm 1
069089 zilver wit 500 mm 1

 

Youboxx set 14
- set bestaat uit:  
  - 2 box (2,0L)  
  - 2 deksels 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069092 antraciet antraciet 500 mm 1
069091 zilver wit 500 mm 1

 

Youboxx set 3
- set bestaat uit:  
  - 1 box (3,2L)  
  - 2 vakverdelers 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069094 antraciet antraciet 600 mm 1
069093 zilver wit 600 mm 1
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Youboxx set 11
- set bestaat uit:  
  - 1 box (2,1L) 
  - 1 box (2,0L)  
  - 1 deksel 
  - 1 vakverdeler 
  - 1 ophangrail

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Voor kastbreedte Verpakking
069096 antraciet antraciet 600 mm 1
069095 zilver wit 600 mm 1

 

etouch+ voor kolomkasten type tandem side
Door het front van de kast zacht aan te raken,  
duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open  
waarna deze verder manueel dient  
te worden geopend�  
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- adapter voor opbouw van de frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven  
 
Geschikt voor:  
- Dispensa  
- Convoy Centro  
- Convoy Premio  
- Tandem Side  
- Tandem II

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
069359 grijs 157 mm 45 mm 47 mm 120 kg 30W 1
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UIttrEKELEMEnt tanDEM II VOOr KOLOMKastEn Van 45 tOt 60 cM BrEED
 

Uittrekelement tandem II
- moet gecombineerd worden met  
  een deurrek Tandem Side 
- beslag glijdt naar voren bij het openen 
- voor linkse of rechtse deuren 
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten  
- min� kastdiepte: 500 mm  
- openingshoek van de deur: 110° 
- voor max� 6 inhangbodems  
 
- inhangbodems afzonderlijk te bestellen 
- deurrek Tandem Side afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte hoogte vanaf Draagvermogen Inhangbodems te 
bestellen Verpakking

069098 antraciet 450 mm 1100 mm 50 kg 3 1
069097 zilver 450 mm 1100 mm 50 kg 3 1
069100 antraciet 450 mm 1700 mm 50 kg 5 1
069099 zilver 450 mm 1700 mm 50 kg 5 1
069102 antraciet 500 mm 1100 mm 50 kg 3 1
069101 zilver 500 mm 1100 mm 50 kg 3 1
069104 antraciet 500 mm 1700 mm 50 kg 5 1
069103 zilver 500 mm 1700 mm 50 kg 5 1
069106 antraciet 600 mm 800 mm 60 kg 2 1
069105 zilver 600 mm 800 mm 60 kg 2 1
069108 antraciet 600 mm 1100 mm 60 kg 3 1
069107 zilver 600 mm 1100 mm 60 kg 3 1
061628 antraciet 600 mm 1700 mm 60 kg 5 1
069109 zilver 600 mm 1700 mm 60 kg 5 1

 

Deur meenemer voor tandem II
- Om de Tandem II te verbinden met  
  de Tandem Side op de deur�  
  Wanneer de deur wordt geopend glijdt  
  de Tandem mee naar voren�

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069111 antraciet 450 mm 1
069110 zilver 450 mm 1
069113 antraciet 500 mm 1
069112 zilver 500 mm 1
061629 antraciet 600 mm 1
069114 zilver 600 mm 1
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Inhangbodem arena classic voor  
tandem II - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069115 zilver/wit 450 mm 2
069118 zilver/wit 500 mm 2
069121 zilver/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem arena style voor  
tandem II - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069116 chroom/wit 450 mm 2
069119 chroom/wit 500 mm 2
069122 chroom/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem arena style voor  
tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069117 antraciet/antraciet 450 mm 2
069120 antraciet/antraciet 500 mm 2
061631 antraciet/antraciet 600 mm 2

 

Inhangbodem arena Pure voor  
tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069375 antraciet/antraciet 600 mm 2
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etouch+ voor kolomkasten type tandem II
Door het front van de kast zacht aan te raken,  
duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open  
waarna deze verder manueel dient  
te worden geopend�  
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- adapter voor opbouw van de frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven  
 
Geschikt voor:  
- Dispensa  
- Convoy Centro  
- Convoy Premio  
- Tandem Side  
- Tandem II

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
069359 grijs 157 mm 45 mm 47 mm 120 kg 30W 1
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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 kolomkasten 
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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etouch+ voor kolomkasten type convoy centro
Door het front van de kast zacht aan te raken,  
duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open  
waarna deze verder manueel dient  
te worden geopend�  
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- adapter voor opbouw van de frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven  
 
Geschikt voor:  
- Dispensa  
- Convoy Centro  
- Convoy Premio  
- Tandem Side  
- Tandem II

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
069359 grijs 157 mm 45 mm 47 mm 120 kg 30W 1
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UIttrEKELEMEnt cOnVOY LaVIDO VOOr KOLOMKastEn Van 45 tOt 60 cM BrEED
 

convoy Lavido uittrekframe set
- voor kasten met scharnierende deuren 
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus 
- de as van het single-tube frame bevindt zich 
  achteraan in de kast 
 
- geleidingsset afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 051945, 051947, 051949) 
- set plateaus afzondelijk te bestellen

Bestelnr. afwerking hoogte profiel Voor kast met binnenhoogte Verpakking
051938 zilver 1430 mm 1800-1899 mm 1
051939 zilver 1530 mm 1900-1999 mm 1
051940 zilver 1630 mm 2000-2099 mm 1
051941 zilver 1730 mm 2100-2199 mm 1
051942 zilver 1830 mm 2200-2299 mm 1

 

convoy Lavido 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) Verpakking
051943 zilver 130 kg 1
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convoy Lavido plateaus in set
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus 
- 1 vast bovenste plateau 
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes 
  voor 5 plateaus 
- bodem voorzien van anti-slip laag 
- draagvermogen per plateau: 20 kg 
 
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte aantal plateaus per set Verpakking
051945 wit/chroom 450 mm 5 1
051947 wit/chroom 500 mm 5 1
051949 wit/chroom 600 mm 5 1

 

convoy Lavido 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
051951 wit/chroom 450 mm 1
051952 wit/chroom 500 mm 1
051953 wit/chroom 600 mm 1

 

etouch voor uittrekelement voor hoge kasten  
type convoy Lavido
Door het uittrekelement zacht aan te raken,  
duwt het eTouch systeem het uittrekelement  
naar buiten� 
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm  
- bevestigingsschroeven

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
061076 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  
- set plateaus afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking hoogte profiel Voor kast met binnenhoogte Verpakking
051938 zilver 1430 mm 1800-1899 mm 1
051939 zilver 1530 mm 1900-1999 mm 1
051940 zilver 1630 mm 2000-2099 mm 1
069285 antraciet 1730 mm 2100-2199 mm 1
051941 zilver 1730 mm 2100-2199 mm 1
069286 antraciet 1830 mm 2200-2299 mm 1
051942 zilver 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
061008 zilver 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 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
061009 wit/chroom rechts 600 mm 5 1
069289 antraciet/antraciet links 600 mm 5 1
061010 wit/chroom links 600 mm 5 1

 

etouch voor kolomkasten type convoy Premio
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 
 
Zelfde type als voor Dispensa�

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
061077 grijs 333 mm 68 mm 77 mm 120 kg 60W set
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etouch+ voor kolomkasten type convoy Premio
Door het front van de kast zacht aan te raken,  
duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open  
waarna deze verder manueel dient  
te worden geopend�  
 
De set bevat:  
- aandrijfmotor  
- frontsensor  
- adapter voor opbouw van de frontsensor  
- aansluitsnoer: 1500 mm 
- bevestigingsschroeven  
 
Geschikt voor:  
- Dispensa  
- Convoy Centro  
- Convoy Premio  
- Tandem Side  
- Tandem II

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte hoogte Duwkracht Watt Verpakking
069359 grijs 157 mm 45 mm 47 mm 120 kg 30W 1
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Kastinrichting 
Bovenkasten

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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Kastinrichting 
Onderkasten

UIttrEKELEMEntEn VOOr OnDErKastEn Van 15 cM BrEED

UIttrEKELEMEntEn VOOr OnDErKastEn Van 15 cM BrEED MEt KastDIEPtE 481 MM - cLassIc

 

Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten 
classic - zilver
- 2 of 3 niveau’s 
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- model met 2 niveau’s heeft 3D-verstelling 
  van het front  
- model met 3 niveau’s heeft 2D-verstelling  
  van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking aantal niveau’s h h D Verpakking
069228 zilver 2 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1
069219 zilver 3 595 mm min� 755 mm min� 481 mm 1
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Uittrekelement met handdoekdrager  
voor 15 cm brede onderkasten classic - zilver
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- 3D-verstelling van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking h h D Verpakking
069231 zilver 380 mm min� 592 mm min� 481 mm 1

 

Uittrekelement met houder voor bakplaten  
voor 15 cm brede onderkasten classic - zilver
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- 3D-verstelling van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking h h D Verpakking
069230 zilver 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1

 

Dwarsverdeler voor uittrekelement classic - zilver
- voor voorgaande uittrekelementen

Bestelnr. afwerking - Verpakking
069232 zilver - 100
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KastInrIchtIng onderKasten

UIttrEKELEMEntEn VOOr OnDErKastEn Van 15 cM BrEED MEt KastDIEPtE 481 MM - stYLE

 

Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten  
style - antraciet en chroom
- 2 of 3 niveau’s 
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- model met 2 niveau’s heeft 3D-verstelling 
  van het front  
- model met 3 niveau’s heeft 2D-verstelling  
  van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking aantal niveau’s h h D Verpakking
069220 antraciet 2 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1
051748 chroom 2 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1
069221 antraciet 3 595 mm min� 755 mm min� 481 mm 1
051749 chroom 3 595 mm min� 755 mm min� 481 mm 1
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Uittrekelement met handdoekdrager voor 15 cm  
brede onderkasten style - antraciet en chroom
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- 3D-verstelling van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking h h D Verpakking
069225 antraciet 380 mm min� 592 mm min� 481 mm 1
069224 chroom 380 mm min� 592 mm min� 481 mm 1

 

Uittrekelement met houder voor bakplaten voor  
15 cm brede onderkasten style - antraciet en 
chroom
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- 3D-verstelling van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- draagvermogen: 12 kg  
- min� kastdiepte: 481 mm

Bestelnr. afwerking h h D Verpakking
069223 antraciet 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1
069222 chroom 380 mm min� 542 mm min� 481 mm 1

 

Dwarsverdeler voor uittrekelementen style -  
antraciet en chroom

Bestelnr. afwerking Breedte uittrekelement Verpakking
069227 antraciet 15 cm 100
069226 chroom 15 cm 100
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UIttrEKELEMEntEn VOOr OnDErKastEn Van 15 cM BrEED MEt KastDIEPtE 274 MM - cLassIc
 

Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten  
classic
- opgelet: dit model voor ondiepe kasten is enkel  
  leverbaar in de Classic uitvoering  
- 2 of 3 niveau’s 
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- met 2D-verstelling van het front  
- metalen bodem met noppenstructuur 
- bevestiging: rechts 
- min� kastdiepte: 274 mm

Bestelnr. afwerking aantal niveau’s B x D x h Inbouwhoogte Verpakking
051068 chroom 2 104 x 259 x 430 mm min� 470 mm 6
051069 chroom 3 104 x 259 x 750 mm min� 800 mm 6

 

Dwarsverdeler voor uittrekelement
- voor voorgaande uittrekelementen

Bestelnr. afwerking - Verpakking
050883 chroom - 100
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Kastinrichting 

UIttrEKELEMEntEn VOOr OnDErKastEn

UIttrEKELEMEnt cOMFOrt 2 VOOr OnDErKastEn tOt 30 cM BrEED
 

comfort 2 volledig uittrekbaar frame
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten  
- inclusief fronthouders  
- min� kastdiepte: 496 mm  
- min� kastbreedte: breedte van  
  de inhangbodem + 33 mm  
- 3D verstelling van het front

Bestelnr. afwerking Links/rechts hoogte frame Min. binnen-
hoogte corpus Draagvermogen Verpakking

069143 antraciet links 502 mm 526 mm 20 kg 1
069142 zilver links 502 mm 526 mm 20 kg 1
069145 antraciet links 566 mm 590 mm 20 kg 1
069144 zilver links 566 mm 590 mm 20 kg 1
069147 antraciet links 630 mm 654 mm 20 kg 1
069146 zilver links 630 mm 654 mm 20 kg 1
069149 antraciet links 662 mm 686 mm 20 kg 1
069148 zilver links 662 mm 686 mm 20 kg 1
069151 antraciet rechts 502 mm 526 mm 20 kg 1
069150 zilver rechts 502 mm 526 mm 20 kg 1
069153 antraciet rechts 566 mm 590 mm 20 kg 1
069152 zilver rechts 566 mm 590 mm 20 kg 1
069155 antraciet rechts 630 mm 654 mm 20 kg 1
069154 zilver rechts 630 mm 654 mm 20 kg 1
069157 antraciet rechts 662 mm 686 mm 20 kg 1
069156 zilver rechts 662 mm 686 mm 20 kg 1

 

Inhangbodem comfort 2 arena classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069158 zilver/wit 110 mm 470 mm 75 mm 2
069161 zilver/wit 160 mm 470 mm 75 mm 2
069164 zilver/wit 210 mm 470 mm 75 mm 2
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Inhangbodem comfort 2 arena style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069159 chroom/wit 110 mm 470 mm 75 mm 2
069162 chroom/wit 160 mm 470 mm 75 mm 2
069165 chroom/wit 210 mm 470 mm 75 mm 2

 

Inhangbodem comfort 2 arena style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069160 antraciet/antraciet 110 mm 470 mm 75 mm 2
069163 antraciet/antraciet 160 mm 470 mm 75 mm 2
069166 antraciet/antraciet 210 mm 470 mm 75 mm 2

 

Kruidentablet
- voor 18 kruidenpotjes

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069167 antraciet 479 mm 133 mm 76 mm 1
061059 zilver 479 mm 133 mm 76 mm 1

 

Kruidenpotjes voor kruidentablet 
- per set van 6 potjes 
- passend in het kruidentablet  
- inclusief blanco etiketten

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Inhoud Verpakking
061061 wit 26 mm 102 mm 69 mm 0,075 l set
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UIttrEKELEMEnt DIsPEnsa JUnIOr 3 VOOr OnDErKastEn Van 30 tOt 60 cM BrEED
 

Dispensa Junior 3 uittrekelement
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper:  
  zelfsluitend en demping bij het sluiten 
- eenvoudige montage op de kastbodem 
- frontpaneel blijft 3-dimensionaal regelbaar  
  na montage 
- de inhangbodems en de Youboxx-sets kunnen  
  op de gewenste hoogte gehangen worden

Bestelnr. afwerking Voor kast-
breedte

Min. binnen 
diepte kast

Min. binnen 
hoogte kast

Max. draag-
kracht

Max. draag-
kracht per 

bodem
Verpakking

069123 antraciet 300 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
061204 zilver 300 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
069124 antraciet 400 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
061206 zilver 400 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
069125 antraciet 450 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
061208 zilver 450 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
069126 antraciet 500 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
061210 zilver 500 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
069127 antraciet 600 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1
061212 zilver 600 mm 480 mm 615 mm 24 kg 12 kg 1

 

Inhangbodem Dispensa arena classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069019 zilver/wit 300 mm 2
069022 zilver/wit 400 mm 2
069128 zilver/wit 450 mm 2
069131 zilver/wit 500 mm 2
069134 zilver/wit 600 mm 2
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Inhangbodem Dispensa arena style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069020 chroom/wit 300 mm 2
069023 chroom/wit 400 mm 2
069129 chroom/wit 450 mm 2
069132 chroom/wit 500 mm 2
069135 chroom/wit 600 mm 2

 

Inhangbodem Dispensa arena style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069021 antraciet/antraciet 300 mm 2
069024 antraciet/antraciet 400 mm 2
069130 antraciet/antraciet 450 mm 2
069133 antraciet/antraciet 500 mm 2
069136 antraciet/antraciet 600 mm 2

 

Inhangbodem Dispensa arena Pure - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069373 antraciet/antraciet 300 mm 2
069374 antraciet/antraciet 400 mm 2

 

Dwarsverdeler voor arena classic
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069029 zilver 300 mm 100
069030 zilver 400 mm 100
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Dwarsverdeler voor arena style
- per stuk

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Verpakking
069026 antraciet 300 mm 70
069025 chroom 300 mm 70
069028 antraciet 400 mm 60
069027 chroom 400 mm 60

 

Youboxx set 1
- set met ophangrails 
- passend op alle Dispensa uittrekelementen  
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 1 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm) 
- 2 recipienten van 2 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)  
- 1 recipient van 2,1 liter  
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)  
- 1 messenhouder  
- 2 deksels  
- 2 ophangrails

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Verpakking
069033 antraciet antraciet 1
061215 zilver wit 1

 

Youboxx set 2
- set met houders voor bodemmontage 
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3  
  met kastbreedte 300 mm 
 
- set bestaat uit:  
- 1 recipient van 3,2 liter  
  (B x D x H: 115 x 450 x 95 mm) 
- 1 kunststof schaal van 1,1 liter met reling  
  (B x D x H: 115 x 450 x 35 mm)  
- 3 grote vakverdelers 
- 3 kleine vakverdelers  
- 2 houders

Bestelnr. afwerking houders afwerking recipienten en vakverdelers Verpakking
069137 antraciet antraciet 1
061216 wit wit 1
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Youboxx set 3
- set met ophangrails 
- passend op alle Dispensa uittrekelementen  
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 1 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm) 
- 2 recipienten van 2,1 liter  
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)  
- 1 grote vakverdeler 
- 2 deksels  
- 2 ophangrails

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten, vakverdeler en deksels Verpakking
069034 antraciet antraciet 1
061219 zilver wit 1

 

Youboxx set 4
- set met houders voor bodemmontage 
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3  
  met kastbreedte 300 mm 
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 3,2 liter  
  (B x D x H: 115 x 450 x 95 mm) 
- 3 grote vakverdelers 
- 2 houders

Bestelnr. afwerking houders afwerking recipienten en vakverdelers Verpakking
069138 antraciet antraciet 1
061220 wit wit 1

 

Youboxx set 5
- set met ophangrails 
- passend op alle Dispensa uittrekelementen  
 
- set bestaat uit:  
- 2 recipienten van 1 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm) 
- 2 recipienten van 2 liter  
  (B x D x H: 115 x 150 x 195 mm) 
- 1 recipient van 2,1 liter  
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)  
- 1 messenhouder  
- 1 snijplankhouder 
- 2 deksels 
- 2 ophangrails

Bestelnr. afwerking ophangrails afwerking recipienten en deksels Verpakking
069139 antraciet antraciet 1
061222 zilver wit 1
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Kruidentablet
- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr. afwerking Diepte Breedte hoogte Verpakking
069032 antraciet 85 mm 465 mm 33,5 mm 1
069031 zilver 85 mm 465 mm 33,5 mm 1

 

Kruidenpotjes 
- per set van 6 potjes 
- passend in het kruidentablet 
- inclusief blanco etiketten

Bestelnr. afwerking Diepte Breedte hoogte Inhoud Verpakking
061061 wit 26 mm 102 mm 69 mm 0,075 l set
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Kastinrichting 
Hoekkasten

InrIchtIng VOOr hOEKKastEn

LEMans II

 

LeMans II arena classic - zilver
- complete set 
 
- inclusief 2 Arena Plus bodems: 
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
  - draagvermogen per bodem: 25 kg 
  - bodems individueel gedempt, incl� 2 dempers 
  - in de hoogte verstelbaar 
 
- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm) 
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr. afwerking Voor deuren 
van Links/rechts a B c Verpakking

069191 zilver/wit 400 mm rechts 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
069192 zilver/wit 400 mm links 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
069193 zilver/wit 450 mm rechts 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
069194 zilver/wit 450 mm links 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
069195 zilver/wit 500 mm rechts 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069196 zilver/wit 500 mm links 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069197 zilver/wit 600 mm rechts 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
069198 zilver/wit 600 mm links 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set

 



VAN OPSTAL • 2022/03 41

KastInrIchtIng HoeKKasten

LeMans II arena style - chroom
- complete set 
 
- inclusief 2 Arena Plus bodems: 
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
  - draagvermogen per bodem: 25 kg 
  - bodems individueel gedempt, incl� 2 dempers 
  - in de hoogte verstelbaar 
 
- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm) 
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr. afwerking Voor deuren 
van Links/rechts a B c Verpakking

069199 chroom/wit 400 mm rechts 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
069200 chroom/wit 400 mm links 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
069201 chroom/wit 450 mm rechts 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
069202 chroom/wit 450 mm links 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
069203 chroom/wit 500 mm rechts 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069204 chroom/wit 500 mm links 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069205 chroom/wit 600 mm rechts 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
069206 chroom/wit 600 mm links 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set

 

LeMans II arena style - antraciet
- complete set 
 
- inclusief 2 Arena Plus bodems: 
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
  - draagvermogen per bodem: 25 kg 
  - bodems individueel gedempt, incl� 2 dempers 
  - in de hoogte verstelbaar 
 
- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm) 
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr. afwerking Voor deuren 
van Links/rechts a B c Verpakking

069207 antraciet/antraciet 400 mm rechts 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
069208 antraciet/antraciet 400 mm links 361-368 mm max� 400 mm min� 764 mm set
061252 antraciet/antraciet 450 mm rechts 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
061253 antraciet/antraciet 450 mm links 411-418 mm max� 450 mm min� 800 mm set
061254 antraciet/antraciet 500 mm rechts 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
061255 antraciet/antraciet 500 mm links 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
061256 antraciet/antraciet 600 mm rechts 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
061257 antraciet/antraciet 600 mm links 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
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LeMans II arena Pure - antraciet
- complete set  
 
- inclusief 2 Arena Plus bodems:  
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag  
  - draagvermogen per bodem: 25 kg  
  - bodems individueel gedempt, incl� 2 dempers  
  - in de hoogte verstelbaar  
 
- inclusief verstelbare as (hoogte D=650 tot 800 mm)  
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr. afwerking Voor deuren 
van Links/rechts a B c Verpakking

069368 antraciet/antraciet 500 mm rechts 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069369 antraciet/antraciet 500 mm links 461-468 mm max� 500 mm min� 910 mm set
069370 antraciet/antraciet 600 mm rechts 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
069371 antraciet/antraciet 600 mm links 561-568 mm max� 600 mm min� 960 mm set
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tOEBEhOrEn VOOr LEMans II
 

as ombouw set
- om een kast te voorzien van 4 bodems  
- u dient hiervoor ook 2 sets LeMans II  
  te bestellen 
 
- set bevat: 
  - 1 bodembevestiging 
  - 1 as van 1250 mm 
  - 2 asbevestigingen 
  - 2 stellijsten (hoogte 600 mm) 
  - 1 verbindingsstuk voor stellijsten

Bestelnr. afwerking Minimum binnenhoogte v/d kast Verpakking
069214 antraciet 1265 mm set
051965 zilver 1265 mm set

 

as voor LeMans II 
- in de hoogte verstelbaar  
- deze assen enkel te bestellen als wisselstuk  
  (een as zit standaard in een LeMans II set)

Bestelnr. afwerking hoogte verstelbaar Verpakking
069210 antraciet 600-750 mm set
031712 wit 600-750 mm set
069209 zilver 600-750 mm set
069212 antraciet 650-800 mm set
069211 zilver 650-800 mm set
069213 antraciet 720-900 mm set
031714 wit 720-900 mm set
051964 zilver 720-900 mm set
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softstopp voor LeMans II
- per set (1 set = 2 stuks)  
- deze set enkel te bestellen als wisselstuk  
  (een set dempers zit standaard in een  
  LeMans II set)

Bestelnr. afwerking Links/rechts Verpakking
069216 antraciet rechts set
069215 grijs rechts set
069307 wit rechts set
069218 antraciet links set
069217 grijs links set
069306 wit links set

 

transportbeveiliging voor LeMans II
- kunststof clips 
- blokkeert de bodem tijdens transport 
  van het meubel

Bestelnr. afwerking - Verpakking
051978 groen kunststof - 120
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MagIc cOrnEr

 

Magic corner
- voor kasten met binnenhoogte 525 mm 
- voor 90 en 100 cm hoekkast  
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten

Bestelnr. afwerking Draairichting Draagvermogen 
vooraan

Draagvermogen 
achteraan Verpakking

069380 antraciet links 14 kg 18 kg 1
050369 zilver links 14 kg 18 kg 1
069379 antraciet rechts 14 kg 18 kg 1
050368 zilver rechts 14 kg 18 kg 1
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set bodems arena classic voor  
Magic corner - zilver
- 4 bodems Arena Classic voor Magic Corner  
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking 2 inhangbodems van 2 inhangbodems van Verpakking
069140 zilver/wit 295 x 470 x 75 mm 390 x 470 x 75 mm 1

 

set bodems arena style voor  
Magic corner - chroom
- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner  
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking 2 inhangbodems van 2 inhangbodems van Verpakking
069141 chroom/wit 295 x 470 x 75 mm 390 x 470 x 75 mm 1

 

set bodems arena style voor  
Magic corner - antraciet
- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner  
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking 2 inhangbodems van 2 inhangbodems van Verpakking
069378 antraciet 295 x 470 x 75 mm 390 x 470 x 75 mm 1
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MagIc cOrnEr cOMFOrt
 

Magic corner comfort type 900
- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien 
  de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast� 
  Hierdoor kunnen de achterste korven volledig 
  naar buiten worden getrokken, in tegenstelling 
  tot de klassieke Magic Corner waarbij de 
  achterste korven in de kast blijven zitten� 
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te 
  worden in een kast met een gewone 
  draaideur� 
- te gebruiken met blinde hoekscharnier 
  type C2A7N99AC (bestelnr� 029634) 
- set korven afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Draairichting Draagvermogen 
vooraan

Draagvermogen 
achteraan Verpakking

051565 zilver links 10 kg 8 kg 1
051566 zilver rechts 10 kg 8 kg 1

 

set korven Magic corner comfort type 900
- set bestaat uit: 
  - 2 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr. afwerking 2 korven van 2 korven van Verpakking
051570 witte bodem/chroom 260 x 470 x 88 mm 290 x 470 x 102 mm 1

 

/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+200:+aanvullende+scharnieren/Scharnieren+serie+200+blinde+hoekscharnieren+type+C2A+en+C2B+met+boring+48+mm?id=216004#215726
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Magic corner comfort type 1000
- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien 
  de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast� 
  Hierdoor kunnen de achterste korven volledig 
  naar buiten worden getrokken, in tegenstelling 
  tot de klassieke Magic Corner waarbij de 
  achterste korven in de kast blijven zitten� 
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te 
  worden in een kast met een gewone 
  draaideur� 
- te gebruiken met blinde hoekscharnier 
  type C2A7N99AC (bestelnr� 029634) 
- set korven afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking Draairichting Draagvermogen 
vooraan

Draagvermogen 
achteraan Verpakking

051572 zilver links 10 kg 8 kg 1
051573 zilver rechts 10 kg 8 kg 1

 

set korven Magic corner comfort type 1000
- set bestaat uit: 
  - 4 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr. afwerking 2 korven van 2 korven van Verpakking
051575 witte bodem/chroom 340 x 470 x 88 mm 290 x 470 x 102 mm 1

/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+200:+aanvullende+scharnieren/Scharnieren+serie+200+blinde+hoekscharnieren+type+C2A+en+C2B+met+boring+48+mm?id=216004#215726


VAN OPSTAL • 2022/03 49

KastInrIchtIng HoeKKasten

sLIDIng cOrnEr

 

Beslag sliding corner 450
- links of rechts beslag voor een hoekkast 
- draagkracht: 40 kg (max� 10 kg per inhangbodem)  
- set kunststof inhangbodems afzonderlijk  
  te bestellen

Bestelnr. afwerking Voor kast met deur-
breedte Links/rechts beslag Inbouwhoogte Verpakking

020001 antraciet 450 mm links min� 520 mm 1
020000 antraciet 450 mm rechts min� 520 mm 1

 

set inhangbodems voor sliding corner 450 
- per set van 4 inhangbodems  
- kunststof 
- draagkracht max� 10 kg per inhangbodem

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
020002 antraciet 300 mm 420 mm 100 mm set
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Beslag sliding corner 600
- links of rechts beslag voor een hoekkast 
- draagkracht: 40 kg (max� 10 kg per inhangbodem)  
- set kunststof inhangbodems afzonderlijk  
  te bestellen

Bestelnr. afwerking Voor kast met deur-
breedte Links/rechts beslag Inbouwhoogte Verpakking

020004 antraciet 600 mm links min� 520 mm 1
020003 antraciet 600 mm rechts min� 520 mm 1

 

set inhangbodems voor sliding corner 600 
- per set van 4 inhangbodems  
- kunststof 
- draagkracht max� 10 kg per inhangbodem

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
020005 antraciet 430 mm 420 mm 100 mm set
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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
051278 zilver 800-900 mm 660-860 mm set

 

set driekwart draaibodems voor revo 90°  
arena classic - zilver
- 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
069168 zilver/wit 800 mm 710 mm set
069170 zilver/wit 900 mm 810 mm set

 

set driekwart draaibodems voor revo 90°  
arena style - chroom
- 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
069169 chroom/wit 800 mm 710 mm set
069171 chroom/wit 900 mm 810 mm set

 



VAN OPSTAL • 2022/0352

KastInrIchtIng HoeKKasten

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

DrIEKWart DraaIBODEMs OP EEn as

 

Driekwart draaibodems arena classic - zilver
- per set (1 set = 2 draaibodems)  
- de draaibodem kan op de as in de hoogte  
  worden versteld  
- as afzonderlijk te bestellen 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Diameter draaibodems Verpakking
069176 zilver/wit 800 mm 700 mm set
069178 zilver/wit 900 mm 820 mm set

 

Driekwart draaibodems arena style - chroom
- per set (1 set = 2 draaibodems)  
- de draaibodem kan op de as in de hoogte  
  worden versteld  
- as afzonderlijk te bestellen 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Diameter draaibodems Verpakking
069177 chroom/wit 800 mm 700 mm set
069179 chroom/wit 900 mm 820 mm set
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Driekwart draaibodems arena style - antraciet
- per set (1 set = 2 draaibodems)  
- de draaibodem kan op de as in de hoogte  
  worden versteld  
- as afzonderlijk te bestellen 
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Diameter draaibodems Verpakking
069344 antraciet/antraciet 900 mm 820 mm set

 

as voor driekwart draaibodems
- in de hoogte regelbaar 
- draaibodems afzonderlijk te bestellen

Bestelnr. afwerking as in de hoogte regelbaar Verpakking
069180 chroom 655-745 mm 1
069181 chroom 742-832 mm 1
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haLVEMaan DraaIBODEMs
 

set voor onderhoekkast met halvemaan  
draaibodems arena classic - zilver
- 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
069172 zilver/wit 900 mm 750 mm 542 mm 1
069174 zilver/wit 1000 mm 850 mm 542 mm 1

 

set voor onderhoekkast met halvemaan  
draaibodems arena style - chroom
- 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
069173 chroom/wit 900 mm 750 mm 542 mm 1
069175 chroom/wit 1000 mm 850 mm 542 mm 1
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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

 

Uitdikkingsset
- passend op bevestiging voor as  
- om de as 5 mm in de kast te verplaatsen

Bestelnr. afwerking Uitdikking Verpakking
050812 wit 5 mm set
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Kastinrichting 
Hangkasten

InrIchtIng VOOr hangKastEn

IMOVE sYstEEM VOOr hangKastEn
 

iMove met enkel tablet
- gedempt opklapsysteem voor hangkasten  
- draagkracht tot 8 kg  
- met beveiliging tegen afknelling  
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm)  
  en boorsjabloon

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Breedte Diepte Verpakking
061183 antraciet 500 mm 465 mm 267 mm 1
061182 wit 500 mm 465 mm 267 mm 1
061181 zilver 500 mm 465 mm 267 mm 1
061186 antraciet 600 mm 565 mm 267 mm 1
061185 wit 600 mm 565 mm 267 mm 1
061184 zilver 600 mm 565 mm 267 mm 1
061189 antraciet 800 mm 765 mm 267 mm 1
061188 wit 800 mm 765 mm 267 mm 1
061187 zilver 800 mm 765 mm 267 mm 1
061192 antraciet 900 mm 865 mm 267 mm 1
061191 wit 900 mm 865 mm 267 mm 1
061190 zilver 900 mm 865 mm 267 mm 1

 

iMove met dubbel tablet
- gedempt opklapsysteem voor hangkasten  
- draagkracht tot 8 kg  
- met beveiliging tegen afknelling  
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm)  
  en boorsjabloon

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Breedte Diepte Verpakking
061195 antraciet 500 mm 465 mm 267 mm 1
061194 wit 500 mm 465 mm 267 mm 1
061193 zilver 500 mm 465 mm 267 mm 1
061198 antraciet 600 mm 565 mm 267 mm 1
061197 wit 600 mm 565 mm 267 mm 1
061196 zilver 600 mm 565 mm 267 mm 1
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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

 

reling voor ondiepe kast
- voor legplank

Bestelnr. afwerking Lengte Boorafstand Verpakking
050377 chroom 354 mm 290 mm 100
050378 chroom 504 mm 450 mm 100
050380 chroom 810 mm 2 x 355 mm 100
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Kruidenrek type 1300
- voor 4 x 3 kruidenpotjes

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050381 chroom 200 mm 66 mm 425 mm 30

 

Kruidenrek type 1310
- voor 4 x 6 kruidenpotjes

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Boorafstand Verpakking
050383 chroom 375 mm 66 mm 425 mm 364 mm 25

anDErE tOEBEhOrEn VOOr hangKastEn
 

houder voor koffie-filters type 1280

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050159 chroom 165 mm 60 mm 62 mm 30
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Kastinrichting 
Diverse onderkastinrichting

KOrVEn VOOr OnDErKastEn

cOOKIngagEnt VOOr VOOrraaDKastEn
 

cookingagent
- plaatsbesparend uittreksysteem voor  
  kookgerei en flessen 
- de uitneembare kunststof elementen  
  zijn vaatwasmachine bestendig 
- voor montage enkel op de bodem of  
  voor montage op de bodem én aan het front 
 
- set bestaat uit: 
- uittrekelement 
- 3 metalen inhangkorven 
- 5 kunststof inhangbakjes 
- 8 vakverdelers

Bestelnr. afwerking Montage Breedte Diepte hoogte Verpakking
051596 zilver/grijs bodem en front 260 mm 489 mm 625 mm 1
051598 zilver/grijs bodem 260 mm 489 mm 625 mm 1

cLEanIngagEnt VOOr POEtsMIDDELEnKast
 

cleaningagent
- plaatsbesparend uittreksysteem voor  
  het opbergen van poetsmiddelen 
- de uitneembare kunststof elementen  
  zijn vaatwasmachine bestendig 
 
- set bestaat uit: 
- uittrekelement 
- 1 drager met handgreep 
- 2 grote poetsmiddelen bakjes 
- 1 klein poetsmiddelen bakje 
- 4 vakverdelers

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051597 zilver/grijs 298 mm 480 mm 480 mm 1
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POrtErO KOrVEn VOOr POEtsMIDDELEnKast

 

Portero single uitneembare poetsmiddelenkorf
- per set 
- set bevat: 
  - drager 
  - inhangkorf met handvat 
  - 4 verdelers

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051403 chroom 161 mm 495 mm 395 mm 1

 

Portero Double top uitneembare poetsmiddelen-
korf
- per set 
- set bevat: 
  - drager 
  - 1 inhangkorf met handvat 
  - 1 inhangkorf zonder handvat 
  - 1 zwenkbare korf 
  - 8 verdelers

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051405 chroom 274 mm 495 mm 507 mm 1
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anDErE KOrVEn VOOr POEtsMIDDELEnKast
 

Poetsmiddelenkorf met slot
- inclusief geleiders 
- links of rechts te monteren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050069 chroom 202 mm 432 mm 440 mm 1

 

Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders 
- links of rechts te monteren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050759 chroom 140 mm 470 mm 420 mm 12

 

Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders 
- links of rechts te monteren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050068 chroom 240 mm 470 mm 420 mm 12

 

Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders  
- links of rechts te monteren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
048139 chroom 205 mm 425 mm 420 mm 12
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Poetsmiddelenkorf

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050372 chroom 295 mm 100 mm 110 mm 60

 

Poetsmiddelenkorf

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051320 chroom 323 mm 102 mm 380 mm 20

 

handdoekdrager
- 2 of 3 armen 
- te combineren met onderstaande afdekkap  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking armen Breedte Lengte Verpakking
049912 chroom 2 102 mm 495 mm 25
049913 chroom 3 145 mm 495 mm 25

 

afdekkap voor handdoekdrager
- passend op de geleider van de voorgaande  
  handdoekdragers  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking - Verpakking
050776 wit - 25
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Kastinrichting 

LaDEn VOOr OnDErKastEn

BInnEnLaDE tYPE 1
 

Binnenlade type 1 voor gebruik met opvullijst
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur  
  en met zijwanddikte 16 mm tot 19 mm 
- te gebruiken met volledig uittrekbare geleiders  
  (bestelnr� 051569) 
- te gebruiken met een opvullijst  
  (bestelnr� 051091 of 050731)

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Breedte Diepte hoogte Verpakking
061162 wit/chroom 500 mm 427 mm 488 mm 125 mm 1
051293 wit/chroom 600 mm 527 mm 488 mm 125 mm 1

 

Opvullijst
- per stuk  
- om de binnenlade langs de deur te laten  
  voorbij gaan

Bestelnr. afwerking Lengte hoogte Dikte Verpakking
051091 chroom 486 mm 50 mm 25 mm 75
050731 wit 486 mm 50 mm 25 mm 75

 

Volledig uitrekbare geleiders voor  
binnenlade type 1
- zelfsluitend 
- gedempt

Bestelnr. afwerking Lengte Draagkracht Verpakking
051569 verzinkt 500 mm 30 kg 12 pr
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BInnEnLaDE tYPE 5

 

Binnenlade type 5
- inclusief rolgeleiders  
- in de breedte verstelbaar dankzij het clip-systeem  
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur  
  en met zijwanddikte 16 mm tot 19 mm 
- inbouwbreedte inclusief geleiders 
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr. afwerking Voor kast-
breedte

Inbouw-
breedte Breedte Diepte hoogte Verpakking

050685 chroom 300 mm 232-262 mm 226 mm 493 mm 80 mm 10
050733 chroom 400 mm 342-372 mm 330 mm 493 mm 80 mm 10
050734 chroom 500 mm 432-462 mm 428 mm 493 mm 80 mm 10
050735 chroom 600 mm 522-552 mm 530 mm 493 mm 80 mm 10

 

Opvullijst
- per stuk  
- om de binnenlade langs de deur te laten  
  voorbij gaan

Bestelnr. afwerking Lengte hoogte Dikte Verpakking
051091 chroom 486 mm 50 mm 25 mm 75
050731 wit 486 mm 50 mm 25 mm 75

 

Deurbeschermer voor binnenlade type 5

Bestelnr. afwerking - Verpakking
061172 grijs - 500
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BInnEnLaDE tYPE 6

 

Binnenlade type 6
- inclusief rolgeleiders  
- inclusief deurbeschermer en opvul ringen 
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur  
  en met zijwanddikte 16 mm 
- draadmand in epoxy grijs  
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr. afwerking Voor kastbreedte Breedte Diepte hoogte Verpakking
050969 grijs 600 mm 545 mm 500 mm 50 mm 20
051079 grijs 400 mm 345 mm 500 mm 100 mm 20
051080 grijs 500 mm 445 mm 500 mm 100 mm 20
051081 grijs 600 mm 545 mm 500 mm 100 mm 20
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Kastinrichting 
Diverse kastinrichting

InrIchtIng VOOr BEZEMKastEn

K-LInE sIDE

 

K-Line side bevestigingsprofielen
- per set (links + rechts)

Bestelnr. afwerking Lengte Verpakking
069400 antraciet 560 mm 10
069399 antraciet 1073 mm 10

 

K-Line side bakje
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069401 antraciet 350 mm 110 mm 65 mm 10

 

K-Line side bakje met reling
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069402 antraciet 350 mm 110 mm 20 mm 10
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K-Line side poetsmiddelenkorf
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069403 antraciet 442 mm 160 mm 315 mm 10

 

K-Line side houder met opbergdoos
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069404 antraciet 350 mm 138 mm 95 mm 10

 

K-Line side houder met 2 opbergdozen  
met deksel
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069405 antraciet 440 mm 116 mm 95 mm 10

 

K-Line side keukenrolhouder
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069406 antraciet 350 mm 120 mm 65 mm 10

 

K-Line side rolhouder met scheurrand
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069407 antraciet 350 mm 145 mm 70 mm 10

 

K-Line side hakenlijst
- met 5 haken 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069408 antraciet 350 mm 32 mm 50 mm 10
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K-Line side hakenlijst voor wandbevestiging
- met 5 haken 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte Verpakking
069409 antraciet 350 mm 10

 

K-Line side hakenlijst voor plafondbevestiging
- met 5 haken 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte Verpakking
069410 antraciet 350 mm 10

 

K-Line side houder voor stofzuigerslang
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069411 antraciet 150 mm 70 mm 63 mm 10

 

K-Line side opbergvak
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069412 antraciet 255 mm 140 mm 300 mm 10

 

K-Line side krattenrek
- per set 
- set bestaat uit:  
  - rek  
  - 2 dragers 
  - bevestigingen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069413 antraciet 557 mm 355 mm 95 mm 10

 

K-Line side wasmand houder
- per set 
- set bestaat uit:  
  - 2 houders 
  - bevestigingen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069414 antraciet 470 mm 45 mm 80 mm 10

 

K-Line side strijkplank houder
- per stuk

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069415 antraciet 135 mm 315 mm 20 mm 10
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BEZEMKastEn
 

Poetsmiddelenkorf

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050153 chroom 368 mm 103 mm 79 mm 35

 

Multifunctioneel rek voor bezemkasten

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte aantal vakken Verpakking
050155 chroom 403 mm 208 mm 624 mm 3 10
050154 chroom 403 mm 208 mm 900 mm 4 12

 

rek voor stofzuigerslang en -toebehoren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050156 chroom 390 mm 83 mm 765 mm 15

 

rek voor stofzuigerslang en -toebehoren

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050811 chroom 300 mm 80 mm 760 mm 20
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rek voor stofzuigerslang

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051148 chroom 310 mm 78 mm 224 mm 20

 

hakenlijst 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

 

Draagbare flessenkorf
- voor 8 flessen 
- met kunststof voetjes

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051173 chroom 195 mm 410 mm 302 mm 52

 

Wijnrek
- wijnrek met 5 niveau’s 
- voor 15 flessen 
- zijwandbevestiging

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050109 chroom 260 mm 185 mm 624 mm 12
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Kastinrichting 
Deco materiaal

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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KastInrIchtIng inricHting voor werKBladen

Kastinrichting 
Inrichting voor werkbladen

InrIchtIng VOOr WErKBLaDEn

UIttrEKBaar taFELBLaD tOPFLEX

 

Uittrekbeslag MEt werkblad type topFlex
- zelfdragend  
- met verzinkbaar front 
- inclusief wit werkblad  (16 mm dik) 
- voor kast van 600 mm breed  
  (wanddikte 18 tot 19 mm)

Bestelnr. afwerking Draagvermogen corpus diepte Breedte Uittrekbaar Verpakking
069188 zilver 30 kg min� 500 mm 546 mm 810 mm 1

 

Uittrekbeslag ZOnDEr werkblad type topFlex
- zelfdragend 
- met verzinkbaar front  
- zonder werkblad (werkbladdikte 15 tot 19 mm,  
  zelf te voorzien)

Bestelnr. afwerking Draagvermogen corpus diepte Breedte Uittrekbaar Verpakking
069185 zilver 30 kg min� 500 mm 450-900 mm 810 mm 1

UItKLaPBaar taFELBLaD
 

Uitklapbaar tafelblad type 5300
- draagkracht: 8 kg  
- nuttige hoogte: 280 mm - dikte tafelblad  
- inbouwhoogte: min� 444 mm  
- tafelblad zelf te voorzien

Bestelnr. afwerking Inbouwhoogte Verpakking
035043 wit 445 mm 1
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KastInrIchtIng UittreKtafels

Kastinrichting 
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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KastInrIchtIng 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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KastInrIchtIng nisinricHting

Kastinrichting 
Nisinrichting

nIsInrIchtIng

LInErO MOsaIQ

 

Linero Mosaiq aluminium profielset
- set bevat: 
- 1 aluminium profiel  
- 2 eindkappen  
- 1 verbindingsstuk 
- bevestigingsmateriaal

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061098 aluminium 600 mm 32,9 mm 41,5 mm set
061099 aluminium 900 mm 32,9 mm 41,5 mm set
061100 aluminium 1200 mm 32,9 mm 41,5 mm set
061101 aluminium 1500 mm 32,9 mm 41,5 mm set

 

Linero Mosaiq multifunctioneel tablet  
van 140 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061103 grafiet zwart 350 mm 110 mm 140 mm 1
061102 titanium grijs 350 mm 110 mm 140 mm 1
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Linero Mosaiq multifunctioneel tablet  
van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061105 grafiet zwart 350 mm 110 mm 200 mm 1
061104 titanium grijs 350 mm 110 mm 200 mm 1

 

Linero Mosaiq multifunctioneel tablet  
van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061107 grafiet zwart 350 mm 110 mm 300 mm 1
061106 titanium grijs 350 mm 110 mm 300 mm 1

 

Linero Mosaiq tablet met beugel 
van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061109 grafiet zwart 350 mm 110 mm 200 mm 1
061108 titanium grijs 350 mm 110 mm 200 mm 1

 

Linero Mosaiq tablet met beugel 
van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061111 grafiet zwart 350 mm 110 mm 300 mm 1
061110 titanium grijs 350 mm 110 mm 300 mm 1
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Linero Mosaiq memo bord
- magnetisch memo-bord met beschrijfbare  
  en afwasbare glasrugwand 
 
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061113 grafiet zwart 350 mm 110 mm 300 mm 1
061112 titanium grijs 350 mm 110 mm 300 mm 1

 

Linero Mosaiq tablet voor a4 papier
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
069190 grafiet zwart 335 mm 250 mm 140 mm 1
069189 titanium grijs 335 mm 250 mm 140 mm 1

 

Linero Mosaiq papierrolhouder
- houder voor keukenrol van maximum  
  295 mm breed 
 
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061115 grafiet zwart 350 mm 155 mm 120 mm 1
061114 titanium grijs 350 mm 155 mm 120 mm 1

 

Linero Mosaiq folierolhouder
- folierolhouder voor 2 rollen van maximum  
  330 mm breed 
 
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061117 grafiet zwart 350 mm 110 mm 300 mm 1
061116 titanium grijs 350 mm 110 mm 300 mm 1
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Linero Mosaiq magnetische messenhouder  
dekor eik
- magnetische messenhouder voor 7 messen 
 
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061119 grafiet zwart 350 mm 45 mm 200 mm 1
061118 titanium grijs 350 mm 45 mm 200 mm 1

 

Linero Mosaiq magnetische messenhouder  
dekor kunststof zwart
- magnetische messenhouder voor 7 messen 
 
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061121 grafiet zwart 350 mm 45 mm 200 mm 1
061120 titanium grijs 350 mm 45 mm 200 mm 1

 

Linero Mosaiq aBs pot
- ABS pot met uitneembare vakverdeler  
- UV en vaatwasmachine bestendig 
- geschikt voor levensmiddelen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061122 wit 135 mm 135 mm 156 mm 1

 

Linero Mosaiq aBs schaal
- UV en vaatwasmachine bestendig 
- geschikt voor levensmiddelen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061123 wit 116 mm 115 mm 56 mm 1
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Linero Mosaiq vaatdoekhouder
- past bovenop het aluminium profiel 
 
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061079 grafiet zwart 350 mm 77 mm 10 mm 1
061078 titanium grijs 350 mm 77 mm 10 mm 1

 

Linero Mosaiq vaatdoekhouder
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061081 grafiet zwart 350 mm 77 mm 46 mm 1
061080 titanium grijs 350 mm 77 mm 46 mm 1

 

Linero Mosaiq hakenlijst met 2 haken
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061083 grafiet zwart 85 mm 44 mm 38 mm 1
061082 titanium grijs 85 mm 44 mm 38 mm 1

 

Linero Mosaiq hakenlijst met 6 haken
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061085 grafiet zwart 250 mm 44 mm 38 mm 1
061084 titanium grijs 250 mm 44 mm 38 mm 1
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Linero Mosaiq boventablet met  
breedte 235 mm
- past bovenop het aluminium profiel 
 
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061087 grafiet zwart 235 mm 107 mm 8 mm 1
061086 titanium grijs 235 mm 107 mm 8 mm 1

 

Linero Mosaiq boventablet met  
breedte 350 mm
- past bovenop het aluminium profiel 
 
- foto: grafiet zwart

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061089 grafiet zwart 350 mm 107 mm 8 mm 1
061088 titanium grijs 350 mm 107 mm 8 mm 1

 

Linero Mosaiq boventablet met  
breedte 585 mm
- past bovenop het aluminium profiel 
 
- foto: titanium grijs

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
061091 grafiet zwart 585 mm 107 mm 8 mm 1
061090 titanium grijs 585 mm 107 mm 8 mm 1

 

Linero Mosaiq eiken inlegplaat  
voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte Dikte Verpakking
061092 eik 235 mm 106,5 mm 4 mm 1
061093 eik 350 mm 106,5 mm 4 mm 1
061094 eik 585 mm 106,5 mm 4 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2022/0382

KastInrIchtIng nisinricHting

Linero Mosaiq glazen inlegplaat  
voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte Dikte Verpakking
061095 glas 235 mm 106,5 mm 4 mm 1
061096 glas 350 mm 106,5 mm 4 mm 1
061097 glas 585 mm 106,5 mm 4 mm 1

 

Linero Mosaiq, tablet set
- set van 2 tabletten  
- personaliseerbaar met houten rugtablet  
  (rugtablet niet inbegrepen)

Bestelnr. afwerking Lengte Breedte Verpakking
061277 grafiet zwart 450 mm 126 mm 1
061278 grafiet zwart 600 mm 126 mm 1
061279 grafiet zwart 900 mm 126 mm 1
061280 grafiet zwart 1200 mm 126 mm 1
061273 titanium grijs 450 mm 126 mm 1
061274 titanium grijs 600 mm 126 mm 1
061275 titanium grijs 900 mm 126 mm 1
061276 titanium grijs 1200 mm 126 mm 1
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Linero Mosaiq PowerMaxx
- lijm om het Linero Mosaiq profiel te kleven  
  tegen bv� een glazen wand  
- 1 tube PowerMaxx volstaat voor een profiel  
  met een maximum lengte van 1500 mm 
- maximum draagkracht: 15 kg per meter 
- volledige uitharding bij 23°C: 72 uur 
- set inclusief 4 hulpstukken voor het  
  positioneren van het profiel en spatel  
  met activator

Bestelnr. afwerking Inhoud van de tube Verpakking
061130 - 6 gr set
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KastInrIchtIng nisinricHting

LInErO 2000 nIsInrIchtIng

 

Profielset Linero 2000
- set bevat: 
  - 1 profiellijst 
  - 2 eindstoppen 
  - 1 verbindingsstuk 
  - schroeven en pluggen

Bestelnr. afwerking Lengte Verpakking
051019 inox look 600 mm 1
051020 inox look 900 mm 1
051021 inox look 1200 mm 1
051022 inox look 1500 mm 1

 

Bekerhouder
- voor Linero 2000 profiel 
- inclusief inox beker

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051004 inox look 147 mm 150 mm 335 mm 1
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Multi-functioneel rek
- voor Linero 2000 profiel

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051012 inox look 440 mm 150 mm 275 mm 1

 

Kruidenrek
- voor Linero 2000 profiel 
- 2 niveau’s 
- geschikt voor kruidenpotjes met max� Ø 59 mm 
  en max� hoogte ± 110 mm

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051018 inox look 380 mm 80 mm 275 mm 1

 

Papier- en foliehouder
- voor Linero 2000 profiel 
- 3 niveau’s 
- met afscheurrand voor folie 
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051002 inox look 352 mm 150 mm 305 mm 1

 

Messenblok
- voor Linero 2000 profiel 
- voor 8 messen 
- met plexi beveiligingsplaat

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051003 inox look 380 mm 80 mm 255 mm 1
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hakenlijst met 6 haken
- voor Linero 2000 profiel 
- met 6 haken

Bestelnr. afwerking Breedte haken hoogte Verpakking
051010 inox look 380 mm 6 - 1

 

hakenlijst met 2 haken
- voor Linero 2000 profiel 
- met 2 haken

Bestelnr. afwerking Breedte haken hoogte Verpakking
051402 inox look 87 mm 2 - 1

 

Kookboekhouder
- voor Linero 2000 profiel 
- kan gekanteld worden

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051007 inox look 440 mm 74 mm 320 mm 1

 

Papierrolhouder
- voor Linero 2000 profiel

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
051011 inox look 352 mm 150 mm 255 mm 1
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LInErO nIsInrIchtIng
 

set buis 1000 mm met toebehoren
- set bevat 1 buis van 1000 mm, 
  3 houders en 2 eindstoppen

Bestelnr. afwerking Lengte Diameter Verpakking
051094 inox look 1000 mm 16 mm 1

 

houder voor buis
- reeds in de set verpakking inbegrepen

Bestelnr. afwerking Wandafstand Voor buis met diameter Verpakking
051096 inox look 50 mm 16 mm 50

 

Eindstop voor buis
- reeds in de set verpakking inbegrepen

Bestelnr. afwerking Voor buis met diameter Verpakking
051097 inox look 16 mm 100

 

Verbinder voor buis

Bestelnr. afwerking Voor buis met diameter Verpakking
050207 wit 16 mm 200

 

Enkele haak

Bestelnr. afwerking - - - Verpakking
051141 inox look - - - 100

 

houder voor folie en keukenrol
- met scheurrand 
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
049974 chroom 325 mm 155 mm 365 mm 1
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KastInrIchtIng inricHting voor BadKamer

Kastinrichting 
Inrichting voor badkamer

InrIchtIng VOOr BaDKaMEr

hanDDOEKDragErs VOOr BaDKaMEr
 

Uittrekbare handdoekdrager
- 1 arm  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte drager Breedte hoogte Verpakking
050148 chroom 325 mm 64 mm 39 mm 25
050149 chroom 410 mm 64 mm 39 mm 25

 

Uittrekbare handdoekdrager
- 2 armen  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte drager Breedte hoogte Verpakking
050150 chroom 325 mm 104 mm 39 mm 25
050151 chroom 410 mm 104 mm 39 mm 25

 

Uittrekbare handdoekdrager
- 1 arm  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte drager Breedte hoogte Verpakking
050791 chroom 370 mm 64 mm 39 mm 20

 

Uittrekbare handdoekdrager
- 2 armen  
 
- per stuk

Bestelnr. afwerking Lengte drager Breedte hoogte Verpakking
050792 chroom 370 mm 104 mm 39 mm 20
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WasKOrVEn
 

Waskorf op wielen

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
050147 chroom 455 mm 400 mm 535 mm 1

 

Waskorf voor valdeuren
- met verlaagde zijden

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte voorzijde hoogte 
achterzijde Verpakking

050144 chroom 237 mm 260 mm 420 mm 365 mm 12
050728 chroom 287 mm 260 mm 420 mm 365 mm 12
050145 chroom 387 mm 260 mm 420 mm 365 mm 8

 

Bevestigingshaak voor waskorf voor valdeuren

Bestelnr. afwerking Breedte Verpakking
050146 chroom 214 mm 100
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4-zijdige waskorf

Bestelnr. afwerking Breedte Diepte hoogte Verpakking
048091 wit 270 mm 300 mm 320 mm 40
048092 wit 340 mm 250 mm 400 mm 40
048093 wit 340 mm 250 mm 450 mm 40
048095 wit 395 mm 480 mm 520 mm 24
048096 wit 400 mm 500 mm 450 mm 24
049652 wit 280 mm 290 mm 500 mm 36
049524 wit 430 mm 270 mm 430 mm 50

 

Bevestigingslijst voor 4-zijdige waskorf

Bestelnr. afwerking Breedte Verpakking
048090 wit 225 mm 100






