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NIeuwIghedeNScharnieren

Nieuwigheden
Scharnieren

TOeBehOReN VOOR SILeNTIA+ SChARNIeReN

TOeBehOReN VOOR SILeNTIA+ SChARNIeReN MeT OPeNINgShOeK 110° eN 155°
 

Blokkering voor Silentia+ scharnieren  
met openingshoek 110°
- blokkering op 86°  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
032260 wit S1E637XY 400

 

Blokkering voor Silentia+ scharnieren  
met openingshoek 155°
- blokkering op 135°  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type Verpakking
030521 zwart S2AF37X3 2000
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NIeuwIghedeN KinderSlot

Nieuwigheden
Kinderslot

KINdeRSLOT VOOR gRASS SCALA LAdeN

KINdeRSLOT VOOR gRASS SCALA LAdeN
 

Kinderslot voor grass Scala laden
- beperkt de opening van de lade 
- door de onder de lade verborgen ontgrendelings- 
  hendel in te drukken, kan de lade volledig  
  worden geopend 
- kan op een reeds bestaande lade  
  worden gemonteerd 
- tijdelijke deactivering mogelijk 
- kan niet worden gebruikt in combinatie  
  met Tipmatic Soft-close

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
062532 - - 100
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NIeuwIghedeNSchuifdeurbeSlag

Nieuwigheden
Schuifdeurbeslag

SChuIFdeuRBeSLAg

SChuIFdeuRBeSLAg VOLARe V80 AdAPTA

 

Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 2 deuren
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 2 onder wielen binnendeur 
  - 2 boven wielen binnendeur 
  - 1 soft close demper binnendeur 
  - 2 onder wielen buitendeur 
  - 2 boven wielen buitendeur 
  - 1 soft close demper buitendeur  
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar  
  voor deurdikte van 16 tot 46 mm 
 
- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034852 of 034853)  
 
- optioneel soft opening demper afzonderlijk  
  te bestellen (bestelnr� 034851) 
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034854 of 034855)

Bestelnr. Afwerking Max. deurgewicht deurdikte Max. deurbreedte Max. deurhoogte Verpakking
034849 - 80 kg 16-46 mm 1400 mm 2900 mm 1 set

 

Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 3 deuren
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 4 onder wielen binnendeuren 
  - 4 boven wielen binnendeuren 
  - 2 soft close dempers binnendeuren 
  - 2 onder wielen buitendeur 
  - 2 boven wielen buitendeur 
  - 1 soft close demper buitendeur 
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar  
  voor deurdikte van 16 tot 46 mm 
 
- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034852 of 034853)  
 
- optioneel soft opening demper afzonderlijk  
  te bestellen (bestelnr� 034851) 
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034854 of 034855)

Bestelnr. Afwerking Max. deurgewicht deurdikte Max. deurbreedte Max. deurhoogte Verpakking
034850 - 80 kg 16-46 mm 1400 mm 2900 mm 1 set
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NIeuwIghedeN SchuifdeurbeSlag

 

Volare V80 Adapta: set glijprofielen
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 1 bovenprofiel van 3000 mm 
  - 1 onderprofiel van 3000 mm

Bestelnr. Afwerking Lengte van de profielen Verpakking
034852 aluminium geanodiseerd 3000 mm 1 set
034853 zwart (RAL9005) 3000 mm 1 set

 

Volare V80 Adapta: soft opening demper
- optioneel  
- demper voor 1 deur  
- dempt de deur bij het openen 
- bij 3 deuren enkel toepasbaar op de buitendeur 
 
- per set

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
034851 - - 1 set
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NIeuwIghedeNSchuifdeurbeSlag

Volare V80 Adapta: set grepen voor 2 deuren
- optioneel  
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm 
 
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 2 grepen type A van 2600 mm 
  - 1 greep type B van 2600 mm 
  - 1 greep type C van 2600 mm 
  - 4 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van de grepen Verpakking
034854 aluminium geanodiseerd 2600 mm 1 set
034855 zwart (RAL9005) 2600 mm 1 set

 

Volare V80 Adapta: set grepen voor 3 deuren
- optioneel  
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm 
 
- per set 
- set bestaat uit: 
  - 4 grepen type A van 2600 mm 
  - 2 grepen type B van 2600 mm 
  - 6 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr. Afwerking Lengte van de grepen Verpakking
034856 aluminium geanodiseerd 2600 mm 1 set
034857 zwart (RAL9005) 2600 mm 1 set
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NIeuwIghedeN Klep- en valdeurSyStemen

Nieuwigheden
Klep- en valdeursystemen

KLeP- eN VALdeuRSYSTeMeN K12 SYSTeM

KLePBeSLAg K12 SYSTeM

 

gasveer voor klepbeslag K12 system
- regelbare gasveer (-3/+3 mm) zonder rem  
  (duwt de klep volledig open)  
- zijwandbevestiging (bestelnr� 056322) en  
  deurbevestiging (bestelnr� 056323 of 056324)  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk 
 
- minimum aantal te plaatsen gasveren:  
  zie technische fiche

Bestelnr. Afwerking Newton Verpakking
056316 - 50 Newton 50
056317 - 80 Newton 50
056318 - 100 Newton 50
056319 - 120 Newton 50
056320 - 140 Newton 50
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NIeuwIghedeNKlep- en valdeurSyStemen

Zijwandbevestiging voor gasveer K12 system
- in te frezen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056322 nikkel - 50

 

deurbevestiging voor gasveer K12 system
- in te frezen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056323 nikkel - 50

 

deurbevestiging voor gasveer K12 system
- te schroeven 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056324 nikkel - 50
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NIeuwIghedeN Klep- en valdeurSyStemen

VALdeuRBeSLAg K12 SYSTeM

 

gasveer voor valdeurbeslag K12 system
- regelbare gasveer (-3/+3 mm)  
- zijwandbevestiging (bestelnr� 056322) en  
  deurbevestiging (bestelnr� 056323 of 056324)  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk 
 
- minimum aantal te plaatsen gasveren:  
  zie technische fiche

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056321 - - 50
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NIeuwIghedeNKlep- en valdeurSyStemen

Zijwandbevestiging voor gasveer K12 system
- in te frezen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056322 nikkel - 50

 

deurbevestiging voor gasveer K12 system
- in te frezen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056323 nikkel - 50

 

deurbevestiging voor gasveer K12 system
- te schroeven 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056324 nikkel - 50
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NIeuwIghedeN Klep- en valdeurSyStemen

Nieuwigheden

VALdeuRBeSLAg

VALdeuRBeSLAg
 

Valdeurbeslag type Kiaro easy
- keuze tussen Kiaro Easy Soft en Kiaro Easy Strong  
  afhankelijk van de hoogte en het gewicht  
  van de deur (zie tabellen)  
- de openingshoek kan worden aangepast  
- de openingskracht van het mechanisme  
  kan worden aangepast 
 
- afdekkappen, deurbevestigingen en scharnieren  
  afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Type (zie tabellen) Verpakking
056305 antraciet Kiaro Easy Soft 20
056307 antraciet Kiaro Easy Strong 20
056306 grijs Kiaro Easy Soft 20
056308 grijs Kiaro Easy Strong 20
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NIeuwIghedeNKlep- en valdeurSyStemen

Afdekkap voor valdeurbeslag type Kiaro easy
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056309 antraciet - 20
056310 grijs - 20

 

Inbouw deurbevestiging voor valdeurbeslag type 
Kiaro easy
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056311 antraciet - 20
056312 grijs - 20

 

Opbouw deurbevestiging voor valdeurbeslag 
type Kiaro easy
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
056313 antraciet - 20
056314 grijs - 20
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NIeuwIghedeN Klep- en valdeurSyStemen

Valdeurscharnier type Kimana
- scharnier, montage- en afdekplaatje 
  afzonderlijk te bestellen  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
022206 nikkel valdeurscharnier 150
022205 nikkel montageplaatje 150
022207 nikkel afdekplaatje 150
022382 zwart vernikkeld valdeurscharnier 150
022381 zwart vernikkeld montageplaatje 150
022383 zwart vernikkeld afdekplaatje 150
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NIeuwIghedeNdeurdemperS

Nieuwigheden
Deurdempers

deuRdeMPeRS

deuRdeMPeRS
 

deurdemper type 59.0420
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
013033 antraciet - 5000
013032 transparant - 5000
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NIeuwIghedeN SchapdragerS

Nieuwigheden
Schapdragers

SChAPdRAgeRS

SChAPdRAgeR K LINe
 

Schapdrager K Line type 10208 020/230
- per stuk

Bestelnr. Afwerking diameter stift Verpakking
011993 zwart vernikkeld 3 mm 5000
011994 zwart vernikkeld 5 mm 5000

SChAPdRAgeRS VOOR gLAZeN LegBORd
 

Schapdrager type grace met stift diameter 3 mm
- per stuk

Bestelnr. Afwerking diameter stift Voor glasdikte Verpakking
056326 vernikkeld 3 mm 5-6 mm 1
056327 zwart vernikkeld 3 mm 5-6 mm 1

 

Schapdrager type grace met stift diameter 5 mm
- per stuk

Bestelnr. Afwerking diameter stift Voor glasdikte Verpakking
056328 vernikkeld 5 mm 5-6 mm 1
056329 zwart vernikkeld 5 mm 5-6 mm 1
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NIeuwIghedeNlamellenverbinderS

Nieuwigheden
Lamellenverbinders

LAMeLLeNVeRBINdeRS

LAMeLLeNVeRBINdeRS
 

Lamellenverbinders
- uit 100% beukenhout 
- kwaliteitsproduct uit de EU 
 
- per doos van 1000 stuks

Bestelnr. Afwerking Lengte Breedte dikte Type Verpakking
065200 beuk 47 mm 15 mm 4 mm 0 1
065201 beuk 53 mm 19 mm 4 mm 10 1
065202 beuk 56 mm 23 mm 4 mm 20 1
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NIeuwIghedeN draagbeugelS -en profielen

Nieuwigheden
Draagbeugels -en profielen

dRAAgBeugeLS

dRAAgBeugeLS
 

draagbeugels
- om een hangmeubel te ondersteunen 
 
- per set 
- set bevat:  
  - 2 draagbeugels  
  - 4 schroeven 3,5 x 16 mm 
  - 4 schroeven 5 x 50 mm  
  - 4 pluggen Ø8 x 40 mm

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
010005 verzinkt - 1 set
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NIeuwIghedeNdraagbeugelS -en profielen

Nieuwigheden

dRAAgPROFIeL VOOR OVeN

dRAAgPROFIeL VOOR OVeN
 

draagprofiel voor oven
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Lengte Breedte hoogte Verpakking
010004 verzinkt 480 mm 45 mm 38 mm 100
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NIeuwIghedeN JaShaKen

Nieuwigheden
Jashaken

JAShAKeN

JAShAKeN
 

Jashaak type 32
- met haak voor hoed

Bestelnr. Afwerking diepte hoogte Verpakking
020242 aluminium 89 mm 127 mm 10
022536 zwart 89 mm 127 mm 10



VAN OPSTAL • 2022/05 19

NIeuwIghedeNafvalemmerS

Nieuwigheden
Afvalemmers

weSCO INBOuwAFVALeMMeRS

BIO INBOuwAFVALeMMeRS VOOR KASTeN MeT uITdRAAIeNde deuReN
 

Inbouwafvalemmer type double-Boy 30-dT  
deluxe: volledig uittrekbaar
- inbouwafvalemmer voor een kast met 
  uitdraaiende deuren 
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt 
 
- capaciteit: 2 x 15 liter 
* 405 mm is de hoogte tot aan het deksel,  
   410 mm is de hoogte inclusief grijprand

Bestelnr. Afwerking Inbouwmaat B x d x h Voor minimum kastbreedte Verpakking
046731 antraciet 260 x 460 x 405/410 mm 300 mm 1

 

Inbouwafvalemmer type Big Bio double 40 dT:  
volledig uittrekbaar
- inbouwafvalemmer voor een kast met 
  uitdraaiende deuren 
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt 
 
- capaciteit: 2 x 29 liter

Bestelnr. Afwerking Inbouwmaat B x d x h Voor minimum kastbreedte Verpakking
046732 antraciet 343 x 475 x 505 mm 400 mm 1
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NIeuwIghedeN led verlichting

Nieuwigheden
Led verlichting

Led dReSSINgVeRLIChTINg

Led dReSSINgVeRLIChTINg
 

Led opbouwarmatuur type Perth Kit + voeding
- met voeding + connector 
- met bewegingssensor (het licht gaat uit nadat 
  er 15 seconden geen beweging is gedetecteerd)  
 
- met aansluitsnoer van 300 cm + stekker 
- voeding met aansluitsnoer van 200 cm 
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

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

048300 aluminium 563 mm natuurlijk wit, 
4000°K 340 lux/280 lm 12 Vdc 5,6W 1

048301 aluminium 863 mm natuurlijk wit, 
4000°K 340 lux/470 lm 12 Vdc 9,4W 10
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NIeuwIghedeNled verlichting

Nieuwigheden

Led OPLAAdBARe VeRLIChTINg

Led OPLAAdBARe VeRLIChTINg
 

Oplaadbare led opbouwspot type Smart Mini
- oplaadbare spot met magnetische bevestiging  
- bevestigingsplaatje te schroeven  
  (schroeven inbegrepen)  
- met PIR bewegingssensor: de spot gaat aan  
  wanneer de deur van de kast wordt geopend  
  (het licht gaat uit nadat er 30 sec� geen  
  beweging is gedetecteerd) 
- oplaadbaar via een micro-USB snoer  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Lichtkleur Lux (op 50 cm)/Lumen watt Verpakking
048302 zwart natuurlijk wit, 4000°K 35 lux/24 lumen 0,4W 10
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NIeuwIghedeN led verlichting

Nieuwigheden

Led VOedINgeN

Led VOedINgeN 12VdC
 

Voeding 30w type d-Power 30/12R
- voor Led verlichting 12Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro12 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

Bestelnr. Afwerking Input Output watt Verpakking
048281 wit 220-240Vac 12Vdc 30W 1

 

Voeding 60w type d-Power 60/12R
- voor Led verlichting 12Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro12 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

Bestelnr. Afwerking Input Output watt Verpakking
048282 wit 220-240Vac 12Vdc 60W 1

Led VOedINgeN 24VdC
 

Voeding 30w type d-Power 30/24d
- voor Led verlichting 24Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro24 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

Bestelnr. Afwerking Input Output watt Verpakking
048283 wit 220-240Vac 24Vdc 30W 1

 

Voeding 60w type d-Power 60/24d
- voor Led verlichting 24Vdc  
- met aansluitsnoer van 200 cm  
- met Micro24 connector voor  
  maximum 9 aansluitsnoeren  
- connector met aansluitsnoer van 50 cm

Bestelnr. Afwerking Input Output watt Verpakking
048284 wit 220-240Vac 24Vdc 60W 1
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NIeuwIghedeNled verlichting

Nieuwigheden

Led TOeBehOReN

Led TOeBehOReN VOOR INSTALLATIe VOOR de VOedINg
 

Contactloze schakelaar type Simply R1
- aan/uit contactloze schakelaar  
- beweeg je hand voor de sensor om aan of uit  
  te schakelen  
- sensor zonder rozet  
- inbouwdiameter: 13 mm 
- met voedingssnoer van 200 cm  
- detectieafstand: 0,5 tot 6 cm  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Input Output Load Verpakking
040785 zwart 220-240Vac 220-240Vac 250W 1
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NIeuwIghedeN led verlichting

Led TOeBehOReN VOOR INSTALLATIe NA de VOedINg
 

Inbouw uSB lader type Subby
- 2 USB A aansluitingen:  
  2 x 5V 2A of 1 x 5V 4A  
- automatische herkenning voor fast charging  
  (afhankelijk van het type smart phone)  
- met verbindingssnoer van 180 cm  
  met Micro24 stekker  
- aansluitbaar op 24Vdc led voedingen  
  met Micro24 connector  
- mag gecombineerd worden met led  
  verlichting indien het aantal Watt van  
  de led voeding het toelaat  
- de laadfunctie neemt 20W af  
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Input Output watt Verpakking
048285 inox look 24Vdc 5Vdc 20W 1
048286 zwart 24Vdc 5Vdc 20W 1

 

Ring voor uSB lader type Subby
- om de USB lader type Subby als opbouw  
  te monteren  
- inclusief bevestigingsschroeven  
- USB lader type Subby afzonderlijk te bestellen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
048287 inox look - 1
048288 zwart - 1
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NIeuwIghedeNStopcontacten

Nieuwigheden
Stopcontacten

INBOuwSTOPCONTACTeN

INBOuwSTOPCONTACTeN KAPSA XXS
 

Inbouwstopcontact type Kapsa XXS
- stekkerdoos met 1 stopcontact  
- met voedingssnoer van 2 meter  
- inbouwdiepte: 45 mm 
 
- deksel afzonderlijk te bestellen 
 
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Omschrijving Inbouwdiameter Verpakking
022418 zwart met pinaarding (FR/B) 56 mm 1
022419 zwart met randaarding (Schuko) 56 mm 1

 

deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa XXS
- per stuk

Bestelnr. Afwerking Kleur Verpakking
022417 aluminium inox look 1
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NIeuwIghedeN KleerKaStbuizen

Nieuwigheden
Kleerkastbuizen

KLeeRKASTBuIZeN eN TOeBehOReN

ReChThOeKIge KLeeRKASTBuIS eN TOeBehOReN
 

Set buishouders voor rechthoekige kleerkastbuis 
Mokka-Line
- set 2 buishouders voor montage tegen de zijwand 
- bevestigingsschroeven inbegrepen

Bestelnr. Afwerking - Verpakking
041848 aluminium - 1 set
041849 mokka - 1 set






