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Kasten
Meubels voor opslag en werkstations

5 voornaamste kenmerken

• Afgeronde rand voor betere 
bescherming

• Deuren kunnen met glas worden 
geleverd, zodat u direct een overzicht 
van de inhoud van de kast hebt 

• Telescopische geleiders die tot 110% 
kunnen worden uitgeschoven, bieden 
eenvoudige toegang tot de inhoud 
van de kast 

• Dankzij de scharnieren kunnen de 
deuren tot 270° geopend worden 

• Stil magneetslot

Ervaar het tijdloze ontwerp van onze ISO-modulaire kasten 

en werkstations. We passen onze ISO-modulaire kasten aan 

uw behoeften aan. De kasten zijn er in diverse hoogtes en 

kunnen uitgerust worden met veel verschillende functies en 

accessoires, zoals sloten en uitschuifbakken. 
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CleanLine-kasten

voor veilige en effi  ciënte opslag
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CleanLine-kasten
Ervaar het tijdloze ontwerp van onze ISO-modulaire kasten

De minimalistische, moderne stijl van onze CleanLine-
kasten geeft de omgeving een visuele rust. Het ontwerp is 
tijdloos en kan worden aangepast om perfect aan te sluiten 
op de stijl van elke ruimte. Dit biedt u de mogelijkheid om 
de kasten perfect af te stemmen op het gebouw of op reeds 
aanwezig meubilair.  

De CleanLine-reeks kan eenvoudig worden herkend aan de 
gelamineerde deuren met zachte afgeronde randen en de 
verticale handgreep van geanodiseerd aluminium. 

Achter deze rustige uitstraling gaat een mogelijkheid voor 
hoge effi  ciëntie en een geordend interieur schuil. Elke kast 
kan worden ingericht en opnieuw worden ingericht met 
onze ISO-modulaire manden, planken, bakken en andere 
accessoires, zodat alles zijn eigen plek heeft. 
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40/60 modulaire laden die 110% kunnen worden 
uitgeschoven op telescopische geleiders

Instrumentkasten in combinatie met ladekasten
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Open voorkant

Met een open voorkant krijgt u 
eenvoudig toegang tot de inhoud 
van de kast.

CleanLine-kasten – kenmerken

Opties voor de voorzijde

Deur

De deuren zijn gemaakt van 
spaanplaten van 16 mm met 
hogedruklaminaat van 0,7 mm.

Glazen deur

Gehard glas in een vast frame 
zonder voegen.

Roldeur

Een roldeur is de ideale oplossing 
voor omgevingen waarin er 
beperkte ruimte is om deuren te 
kunnen openen. 

Ladekasten

Ladekasten zijn praktisch voor 
het opslaan van kleine items 
en ze zijn beschikbaar in veel 
verschillende maten, zodat ze altijd 
aan uw behoeften voldoen. Alle 
ladekasten worden standaard met 
softclose geleverd.

Laden

We bieden twee typen laden aan: 

1.  Schuifl aden voor modules, volledig 
uitschuifbaar en met softclose. Ze 
zijn ontwikkeld voor onze standaard 
40/60-bakken en -manden. 

2.  Laden met melamine bodem en 
stalen zijpanelen; ook met volledig 
uitschuifmechanisme, softclose en 
volledige stop.
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Kastspecificaties 

Standaard kastmodules

De zijkanten, bovenkant en onderkant van de kasten zijn 
vervaardigd uit spaanplanken van 19 mm, aan beide kanten 
bedekt met melamine (110 g/m2) en uitgerust met een 
6 mm-achterpaneel. Alle randen zijn voorzien van ABS-
plastic profielen van 1 mm. De voorste randen hebben een 
geïntegreerde stofafdichting, met kralen voor kasten met 
deuren en zonder kralen voor kasten met open voorkant. 

Opvulpanelen 

De opvulpanelen garanderen een perfecte pasvorm 
wanneer de kasten zijn geplaatst. Ze zijn van spaanplaten 
van 19 mm gemaakt, met melamine aan beide zijden. 

De opvulpanelen kunnen met een voorpaneel van 
hogedruklaminaat in dezelfde kleur als de kastdeur 
worden geleverd.

Handgrepen

De verticale, geanodiseerd aluminium 
handgreep van 160 mm completeren 
het exclusieve CleanLine-ontwerp.

Scharnieren

Het scharnier is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium. Het 
scharnier wordt met onbewerkte 
bussen geleverd, die de slijtage 
minimaliseren en ideaal zijn voor 
dagelijks gebruik gedurende 
meerdere jaren. De openingshoek 
is 270 graden. 

Plint

De plinten zijn gemaakt van 
waterbestendig multiplex van 18 mm 
met 0,7 mm laminaat, in de kleur 
F2297 Terril, donkergrijs. De plinten 
worden standaard geleverd met 
nivelleerpootjes. Indien een gedeelde 
plint is vereist, wordt deze zonder 
nivelleerpootjes geleverd.

Randstrip

De afgeronde randstrip van grijs 
plastic beschermt het laminaat 
tegen stoten. 

Deuren en voorzijden  
van laden 

CleanLine-deuren en voorzijden 
van laden staan bekend om hun 
afgeronde hoeken. Ze zijn gemaakt 
van spaanplaten van 16 mm met 
hogedruklaminaat van 0,7 mm 
aan beide kanten.

Magneetslot 

Het vergrendelsysteem is standaard 
uitgerust met een nylon magneetslot. 
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CleanLine-kasten

Laden hebben zijpanelen gemaakt van staal met een 
geverfde poedercoating en kunnen worden uitgeschoven. 
De bodems en achterzijden van de laden bestaan uit 16 
mm melamine, en alle zichtbare randen zijn afgewerkt met 
randstrips van gebonden polypropyleen.

De geleiders van de laden worden bevestigd met behulp 
van Euro-schroeven. De laden kunnen worden verwijderd, 
bevatten een geïntegreerde stop en kunnen lasten tot 30 
kg dragen. De hoogte van de zijkanten van de laden komt 
overeen met de voorkant. Laden voor modules zijn ook 
verkrijgbaar met uitschuifmechanisme en softclose.

Sloten

Op de meeste kastmodellen kunnen verschillende 
typen sloten worden aangebracht. De populairste 
optie is een slot dat met een numerieke code wordt 
geopend, maar we bieden ook sloten met sleutels aan. 

Laden Onderkasten met zwenkwielen

Onderkasten met zwenkwielen worden mobiele 
units genoemd. 
De hoogte van deze mobiele units is 88 mm en de 
zwenkwielen aan de voorkant zijn voorzien van remmen.
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40/60 modulaire hoge kasten in combinatie met een kledingkast
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40/60 modulaire hoge kasten met glazen deuren

40/60 modulaire muurkasten
met glazen deuren
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40/60 modulaire kasten in combinatie  
met een werktafel
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F7927
FOLKSTONE

K1019
AZUR

K1997
OCEANO

A0673
BLU VIOLETTO

ASD1048B
WHITE CAMELIA

F2791
SILVER

F2255
POLAR WHITE

F7880
THISTLE X 

F7884
CHINA BLUE

F7879
DUSTY JADE

F7912
STORM

Afmetingen

Overzicht van standaardkleuren voor kasten

Breedte Diepte Buitenafmetingen

457 cm 650 cm

Hoog incl. plint 2100 mm

Hoog voor muurbevestiging 1826 mm

Hoge muurkast 1195 mm

Muurkast 650 mm

Bovenkast 581 mm

Onderkast incl. plint 905 mm

Onderkast voor ophanging
581 mm

389 mm

Ladekast voor ophanging
171 mm

140 mm

657 cm 450 cm

Hoog incl. plint 2100 mm

Hoog voor muurbevestiging 1826 mm

Hoge muurkast 1195 mm

Muurkast 650 mm

Bovenkast 581 mm

Onderkast incl. plint 905 mm

Onderkast voor ophanging
581 mm

389 mm

Ladekast voor ophanging
171 mm

140 mm

Standaard Prijzencat. 2

CleanLine-kasten

Prijzencat. 1
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Zijpanelen voor Variotilt-kast

Gegoten injectie-zijpaneel van de kast voor 
horizontale bakjes.

Met dit zijpaneel kunnen de bakken worden uitgeschoven 
en naar beneden worden gekanteld om eenvoudigere 
toegang tot de inhoud te bieden.

Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde stopfunctie 
en ze kunnen worden voorzien van verwijderbare 
lastverlichtingswielen aan de voorrand van het paneel, 
waardoor bakken met zware producten eenvoudiger 
kunnen worden uitgeschoven.

Gegoten injectie is duurzamer dan de traditionele 
uitvoering van gegoten vacuüm. De maximale belasting is 
20 kg per bakje.

CleanLine-kasten

Kastbevestiging

Telescopische geleiders

Roestvrijstalen telescopische geleiders, aangebracht op 
geperforeerde rails.

De tussenruimte van geperforeerde rails kan worden 
bijgesteld naar 25 mm. 
Deze oplossing wordt aanbevolen voor de opslag van zware 
producten waarbij laden tot 110% uitgeschoven moeten 
kunnen worden. Ze worden vaak in kasten aangebracht, 
vanaf de werkhoogte tot op de vloer.

Onze bakken en manden kunnen rechtstreeks op de 
telescopische geleiders worden geplaatst zonder dat er 
aanvullend gereedschap aan te pas komt.

De maximale belasting is 50 kg per bakje. Veel van de 
kasten in het productoverzicht bevatten al zijpanelen 
voor kasten of telescopische geleiders, maar ze kunnen 
afzonderlijk worden aangeschaft.

De verschillende opties voor het bevestigen van de 
zijpanelen van onze kasten. 

• VarioTilt-zijpanelen bieden fl exibele opslag op basis 
van de ISO-opslagsystemen met bakken en manden 
van 40 x 60 cm

• Telescopische geleiders, wanneer eenvoudige 
toegang tot laden is vereist

• Normale planken voor standaard opslagbehoeften

We bieden ook oplossingen die een combinatie van 
deze opties zijn.

Veel van de kasten in het 
productoverzicht bevatten 
al zijpanelen voor kasten of 
telescopische geleiders, maar 
indien u ze afzonderlijk wilt 
aanschaff en, staan ze onderaan 
het productoverzicht in dit 
hoofdstuk vermeld.
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HHYYLLDDEERR

BBOORRDDPPLLAADDEERR  LLAAMMIINNAATT

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

TTIILLBBEEHHØØRR  BBOORRDDPPLLAADDEERR
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Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607 

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
fi nde den perfekte løsning til dine specifi ke behov.

CClleeaannLLiinnee

Organiske 
opløsningsmidler Syre / base

Varme-
påvirkning Indtrykning Slagpåvirkning Misfarvning

Overflade-
jævnhed Absorption

Laminat

Kompakt laminat

Polypropylen

Rustfrit stål 316/304

Epoxy Resin

Komposit

Keramisk

RESISTENSLISTE  FOR BORDPLADER

Fortrinlig God Acceptabel

/
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Tafelblad met paalvormige voorkant, rechte achterkant

Tafelblad met 4 rechte randen

Tafelblad met opstaande rand aan de achterkant

Uitstekend ••• Goed •• Aanvaardbaar  •

Werkblad van laminaat

Accessoires voor werkbladen Planken

Weerstandsoverzicht voor werkbladen

Lengte Diepte Diepte Diepte

600 mm

450 mm 600 mm 650 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

Organische 
oplosmiddelen

Zuur/
base Hittebestendig Vervorming Stootweerstand Verkleuring Gladheid 

oppervlak Absorptie

Laminaat • • • • • • •• ••
Compact 
laminaat

•• • • •• •• •• ••• ••

Polypropyleen ••• ••• • • • • ••• ••
Roestvrij staal 
316/304

••• •••/•• ••• •• ••• ••• ••• •••

Epoxyhars ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••
Composiet ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Keramiek ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••

Omschrijving Hoogte Diepte Artikelnr.

Werkbladbeugel 300 mm 7313030

Werkbladbeugel, gelakt 300 mm
400 mm 7313040

550 mm 7313055

Steunen, gelakt met epoxy 500 mm
560 mm 7313056

760 mm 7313076

Steunen voor planken,  
gelakt met epoxy 500 mm 560 mm 7313090

Installatiebeugel,  
gelakt met epoxy 30 mm 560 mm SAB50

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Artikelnr.

Paneel van compact 
laminaat

300 mm 400 mm 6 mm 2234400

400 mm 600 mm 6 mm 2264400

Paneel van 
melamine, wit

300 mm 400 mm 12 mm 2234403

400 mm 600 mm 12 mm 2264403
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Brandwerende/loodbeschermde kasten

Brandwerende/loodbeschermde kasten/doorvoerkasten 
worden gebruikt in de gang, tussen de gang en kamers, 
bijvoorbeeld schoonmaakkamers, ziekenhuisafdelingen, 
operatiekamers, medicijnkamers etc.

Goedkeuring

Op basis van de Brandbestendigheidsevaluatie (van het 
Deense Instituut voor brand- en beveiligingstechnologie) 
van 17-06-2004, voldoen de kasten aan de vereisten in DS 
1051.2 voor een BD-doorvoerkast 30 (testverslag B 17640 
b). De deuren hebben een certifi caat-licentienummer 
van 671E volgens de Deense norm. De betreff ende 
evaluatie is beschikbaar. We moeten opmerken dat de 
verantwoordelijke plaatselijke autoriteit op het gebied 
van brandveiligheid te allen tijde op de hoogte moet 
worden gesteld voor uiteindelijke goedkeuring voordat de 
inbedrijfstelling plaatsvindt.

Technische specifi catie 

De kast/doorvoerkast bestaat uit een standaard kast/
doorvoerkast waarbij één kastdeur is vervangen door een 
deur bestaande uit één blad met een paneeldikte van 
40 mm. Aan de buitenkant van het deurblad wordt een 
CleanLine-kastdeur van 19 mm bevestigd. De branddeuren 
zijn uitgerust met een verticale deurklink die geactiveerd 
wordt door aan de klink te draaien. 

Indien de kast zonder plint wordt geleverd, worden 
een gietstuk op de buitendeur en een stalen gietstuk 
meegeleverd, dat gefreesd is en op de vloer wordt 
bevestigd. De naden tussen de doorvoerkasten en de 
naastgelegen elementen van het gebouw worden gevuld 
met steenwol, die wordt meegeleverd.

Loodbescherming

Wanneer de kast tussen een gang en een operatiekamer 
wordt geplaatst, moet de kast normaliter loodbeschermd 
worden. Dit dient om te voorkomen dat straling vanuit 
de operatiekamer zich via de kast naar mensen in de 
gang begeeft. Deze bescherming vindt plaats doordat 
er 2 mm lood in de deur en het frame rondom de 
deur is aangebracht. Daarnaast wordt er extra lood 
tussen het deurframe en de muur geplaatst, waarbij de 
loodbescherming in de muur wordt verbonden met de kast.

Of u nu een brandwerende kast, een loodbeschermde kast 
of een combinatie hiervan nodig hebt, de buitenafmetingen 
van de doorvoerkast blijven hetzelfde. 
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40/60 modulaire doorvoerkasten, gezien vanaf de zijkant van de operatiekamer

40/60 modulaire loodbeschermde en brandwerende doorvoerkasten, gezien vanaf de buitenkant van 
de operatiekamer

40/60 modulaire doorvoerkast
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Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

21

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

22

Brandwerende/loodbeschermde kasten

Kasten

Doorvoerkast

Kastafmetingen

Kasten Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Artikelnr. 

Zonder plint, brandwerend 694 mm 525 mm
1864 mm

12069186528521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 725 mm 12049186728521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 694 mm 525 mm

2038 mm

12069203528521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 725 mm 12049203728521-31/-41

Doorvoerkast Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Artikelnr. 

Zonder plint, brandwerend 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 745 mm 12049186748521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 745 mm 12049203748521-31/-41

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548721 31/41 

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 494 mm 745 mm 12049186748721 31/41

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548721 31/41 

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 494 mm 745 mm 12049203748721 31/41
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Mechanisch onderling vergrendelsysteem

Het assortiment aan kasten van ScanModul voor 
ziekenhuizen bestaat zowel uit hoge kasten voor 
muurbevestiging als doorvoerkasten.

Veilige hantering met vergrendelsysteem

Het onderlinge vergrendelsysteem is ontwikkeld voor 
kasten waartoe vanuit beide kanten toegang kan worden 
verkregen, waarbij het mechanische vergrendelsysteem 
ervoor zorgt dat de kast vanuit slechts één kant tegelijk 
kan worden geopend.

Het vergrendelsysteem werkt zonder elektriciteit en is 
gebaseerd op een afzonderlijk mechanisch principe met 
weinig bewegende onderdelen, zodat het zeer stabiel 
en veilig werkt.

Het onderlinge vergrendelsysteem is getest door het 
500.000 maal te openen.

    
Mechanische onderlinge 
vergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Type A voor kasten met een  
diepte van 630 mm 107321914

Type B voor kasten met een  
diepte van 430 mm 107321915
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Hoge kast met standaard deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten met 
standaard deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 2100 mm, 
met plint

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045210650117-31/-41

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065210450117-31/-41

Instrumentkasten

Hoge kasten

Hoge kast met glazen deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten 
met glazen deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 2100 mm, 
met plint

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045210650117-34/-44

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065210450117-34/-44

Muurkast met standaard deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten met 
standaard deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 1195 mm

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045119658367-31/-41

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065119458367-31/-41

Muurkasten

Muurkast met glazen deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten 
met glazen deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 1195 mm

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045119658367-34/-44

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065119458367-34/-44

ScanModul® / Kasten  116



Geperforeerd paneel voor instrumenten in staal met epoxycoating, bevestigd op een uitschuifrail die 110% kan worden uitgeschoven 

Roestvrijstalen instrumenthaken.
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40/60 modulaire hoge kasten 
die in de muur zijn ingebouwd

40/60 modulaire hoge kasten met manden en kantelfunctie
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Hoge kasten afgewerkt met 
schuine aftimmeringen

Kasten voor de opslag van verbruiksgoederen en instrumenten
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Aan de muur bevestigde 
medicijnkast 

Medicijnkasten

De ScanModul®-medicijnkast is een zeer goed 
alternatief wanneer een instelling of kliniek niet over een 
afzonderlijke en afsluitbare medicijnkamer beschikt. 
De medicijnkast kan met en zonder extra vergrendelbaar 
intern medicijndoosje worden geleverd. 
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

357 mm 450 mm 1203521045011131/41*

457 mm 650 mm 1204521065011131/41*

657 mm 450 mm 1206521045011131/41*

Hoge kast, twee deuren, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur) 657 mm 450 mm 1206521045011151

Hoge kast, geen deur, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm

357 mm 450 mm 1203521043011101

457 mm 650 mm 1204521063011101

657 mm 450 mm 1206521043011101

Hoge kast, 1 deur, incl. 4 planken en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204521065011431/41*

657 mm 450 mm 1206521045011431/41*

457 mm 450 mm 1204521045011431/41*

657 mm 650 mm 1206521065011431/41*

Hoge kast, twee deuren, incl. 4 planken en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

914 mm 450 mm 1209121045011451

914 mm 650 mm 1209121065011451

Hoge kast, geen deur, incl. 4 planken en plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011401

657 mm 430 mm 1206521043011401

Parkeerkast, twee deuren, incl. 3 planken bovenaan en een U-plint 

914 mm 450 mm 1209121045441551

914 mm 650 mm 1209121065441551

Kledingkast, 1 deur, incl. ophangrail en 1 plank en een plint van 100 mm

357 mm 650 mm 1203521065031531/41*

457 mm 650 mm 1204521065031531/41*

Hoge kasten – H 2100 mm, incl. plint van 100 mm

 Hoge kasten – productoverzicht

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, 
alle artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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Hoge kasten – H 2100 mm, incl. plint van 100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Kledingkast, 1 deur,  
incl. uitschuifrail en 1 plank en een plint van 100 mm 657 mm 450 mm 1206521045031531/41*

Endoscoopkast, 1 deur  
incl. 1 uitschuifpaneel (B 457)  
incl. 2 uitschuifpanelen (B 657) (excl. hangers voor endoscopen)  
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204521065611731/41*

657 mm 450 mm 1206521045611731/41*

657 mm 650 mm 1206521065611731/41*

Hoge kast met roldeur vóór,  
incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm

457 mm 680 mm 120452106801121

657 mm 480 mm 120652104801121

Hoge kast, geen deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van 
andere zijpanelen voor kasten incl. plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011501

657 mm 430 mm 1206521043011501

Brandwerende kast, 1 deur,  
incl. VarioTilt™ BD30 op deur, 
incl. frame (H 2038 mm - artikelnr. is exclusief plint) 

494 mm 725 mm 1204920372852131/41*

694 mm 525 mm 1206920352852131/41*

Steek-/opslagkast, vuil, 1 deur incl. VarioTilt™ met noppen van 100 mm 
voor oven met ventilatieopening in de bodem 657 mm 450 mm 1206521045151131/41*

Steek-/opslagkast, schoon, 1 deur incl. VarioTilt™ met Telco-oven 657 mm 450 mm 1206521045161131/41*

Hoge kast, 1 deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van andere 
zijpanelen voor kasten incl. plint van 100 mm (tevens verkrijgbaar met 
glazen deur)

457 mm 650 mm 1204521065011531/41*

657 mm 450 mm 1206521045011531/41*
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Hoge kasten – H 2100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Medicijnkast met uitschuifbare voorkant met 10 (W257) of 20 (W357) 
medicijnbakken (excl. separaties voor bakken)

257 mm 650 mm 1202521065011761

357 mm 650 mm 1203521065011761

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Doorvoerkast, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 670 mm 1204521067011151

657 mm 470 mm 1206521047011151

Hoge kasten – H 2100 mm doorvoer

 Hoge kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Brandwerende doorvoerkast met loodvoering van 2 mm BD30 en 
loodvoering op 1 deur incl. BD30-frame incl. VarioTilt™ 
(H 2038 mm – artikelnr. is exclusief plint)

494 mm 745 mm 1204920374872131/41a

694 mm 545 mm 1206920354872131/41

Brandwerende doorvoerkast BD30 
op 1 deur incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 2038 mm – artikelnr. is exclusief plint)

494 mm 745 mm 1204920374852131/41*

694 mm 545 mm 1206920354852131/41*

Hoge kasten – H 2038 mm doorvoer

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012131/41*

657 mm 450 mm 1206518245012131/41*

Hoge kast, geen deur, incl. VarioTilt™ 

457 mm 630 mm 1204518263012101

657 mm 430 mm 1206518243012101

Brandwerende kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ BD30 op deur,  
incl. BD30-frame (H 1864 mm)

494 mm 725 mm 1204918672852131/41*

694 mm 525 mm 1206918652852131/41*

Steek-/opslagkast, vuile producten, 1 deur met noppen van 100 mm 
voor oven met ventilatieopening in de bodem, incl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245152131/41*

Ondersteek-opslagkast, schone producten, 1 deur met Telco-oven, 
incl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245162131/41*

Hoge kast, 1 deur, incl. 4 planken (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012431/41*

657 mm 450 mm 1206518245012431/41*

Hoge kast, 1 deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van andere 
zijpanelen voor kasten (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012531/41*

657 mm 450 mm 1206518245012531/41*

Kledingkast, 1 deur, incl. ophangrail en 1 plank 

657 mm 650 mm 1206518265032531/41*

657 mm 450 mm 1206518245032531/41*

Hoge kasten – H 1826 mm voor muurbevestiging
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* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, 
alle artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge doorvoerkast, incl. VarioTilt™ 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 670 mm 1204518267012151

657 mm 470 mm 1206518247012151

Brandwerende doorvoerkast, 
BD30 op deur, incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 748 mm 1204918674852131/41*

694 mm 545 mm 1206918654852131/41*

Brandwerende kast met loodvoering van 2 mm, 
BD30/loodvoering op 1 deur, incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 745 mm 1204918674872131/41*

694 mm 545 mm 1206918654872131/41*

 Hoge kasten – productoverzicht

Hoge kasten – H 1826 mm, ingebouwd 
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Muurkasten – H 1195 mm

Muurkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Muurkast, geen deur, incl. VarioTilt™

357 mm 430 mm 1203511943016101

657 mm 430 mm 1206511943016101

457 mm 630 mm 1204511963016101

Muurkast, 1 deur, incl. VarioTilt™  
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

357 mm 450 mm 1203511945016131/41*

457 mm 650 mm 1204511965016131/41*

657 mm 450 mm 1206511945016131/41*

Medicijnkast, 1 deur incl. 5 ingesneden planken,  
1 rechte plank, 1 uitschuifplank, medicijnrek, licht 657 mm 450 mm 1206511945056331/41*

Muurkast, 1 deur, 3 planken  
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204511965016431/41*

657 mm 450 mm 1206511945016431/41*

Muurkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™

457 mm 680 mm 1204511968016121

657 mm 480 mm 1206511948016121

Medicijnkast, 1 deur incl. 3 ingesneden planken,  
gifdoosje met slot, 1 rechte plank, 1 uitschuifplank,  
medicijnrek, licht

657 mm 450 mm 1206511945066331/41*

Tassenkast/persoonlijke kluis met 3 of 6 deuren  
(Tevens verkrijgbaar met glazen deur)

332 mm 450 mm 1203311945426535/45

657 mm 450 mm 1206511945426555

Instrumentkast, 1 deur incl. 1 uitschuifrail met geperforeerd paneel 
(W457) incl. 2 uitschuifrails met geperforeerde panelen (W657)

457 mm 650 mm 1204511965836731/41*

657 mm 450 mm 1206511945836731/41*
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 Muurkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Muurkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 350 mm 1204506535016131/41*

357 mm 450 mm 1203506545016131/41*

657 mm 450 mm 1206506545016131/41*

457 mm 650 mm 1204506565016131/41*

Muurkast, twee deuren, incl. 1 plank 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

914 mm 350 mm 1209106535016451

914 mm 450 mm 1209106545016451

Muurkast, geen deur, incl. 1 plank

457 mm 330 mm 1204506533016401

657 mm 330 mm 1206506533016401

657 mm 430 mm 1206506543016401

Muurkast, 1 deur, incl. 1 plank 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 350 mm 1204506535016431/41*

457 mm 450 mm 1204506545016431/41*

657 mm 350 mm 1206506535016431/41*

657 mm 450 mm 1206506545016431/41*

Muurkast, geen deur, incl. VarioTilt™ 

457 mm 330 mm 1204506533016101

657 mm 430 mm 1206506543016101

Muurkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™ 657 mm 480 mm 1206506548016121

Muurkasten – H 650 mm 

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Bovenkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Bovenkast, 1 deur (voor bevestiging boven hoge kast)

457 mm 650 mm 1204505865014531/41*

657 mm 450 mm 1206505845014531/41*

Bovenkast, twee deuren (voor bevestiging boven hoge kast) 914 mm 450 mm 1209105845014551

Bovenkasten – H 581 mm 
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Onderkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ incl. plint van 100 mm

357 mm 450 mm 1203509045011131/41*

457 mm 650 mm 1204509065011131/41*

657 mm 450 mm 1206509045011131/41*

Onderkast, twee deuren, incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

1314 mm 650 mm 1213109065011451

Onderkast, geen deur, incl. VarioTilt™ incl. van 100 mm

357 mm 430 mm 1203509043011101

457 mm 630 mm 1204509063011101

657 mm 430 mm 1206509043011101

Tassenkast/persoonlijke kluis met 2 of 4 deuren incl. plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met postvak)

332 mm 450 mm 1203309045421535/45

657 mm 450 mm 1206509045421555

Ladekast, 2 + 1 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 650 mm 1204509065231681

657 mm 450 mm 1206509045231681

657 mm 650 mm 1206509065231681

Onderkast, 1 deur incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065011431/41*

657 mm 450 mm 1206509045011431/41*

657 mm 650 mm 1206509065011431/41*

Onderkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™ incl. plint van 100 mm 

457 mm 680 mm 1204509068011121

657 mm 480 mm 1206509048011121

Onderkast, geen deur, incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204509063011401

657 mm 430 mm 1206509043011401

Behuizingsunit voor koelkast incl. plint van 100 mm

657 mm 450 mm 1206509045111501

657 mm 650 mm 1206509065111501

Onderkasten – H 905 mm, incl. plint van 100 mm

Onderkasten – productoverzicht
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Onderkasten – H 905 mm, incl. plint van 100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Ladekast, 3 + 1 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 350 mm 1204509045241681

457 mm 650 mm 1204509065241681

657 mm 450 mm 1206509045241681

657 mm 650 mm 1206509065241681

Ladekast, 5 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 650 mm 1204509065211681

657 mm 650 mm 1206509065211681

Ladekast, 3 uitschuifframes voor modules (3 x 200 mm)  
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065311671

657 mm 450 mm 1206509045311671

Ladekast, 5 uitschuifframes voor modules (5 x 100 mm)  
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065211671

657 mm 450 mm 1206509045211671

Ladekast, 5 laden. Voor katheters incl. vast bovenpaneel H 126 mm 
incl. 5 separaties per lade incl. plint van 100 mm

1314 mm 450 mm 1213109045211691

1314 mm 650 mm 1213109065211691

1371 mm 650 mm 1213709065211691

1371 mm 650 mm 1215709065211691

Ladekast, 3 + 1 uitschuifframes voor modules  
(3 x 100 mm en 1 x 200) incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065301671

657 mm 450 mm 1206509045301671

Gootsteenkast, 1 deur, incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065041531/41*

657 mm 450 mm 1206509045041531/41*

657 mm 650 mm 1206509065041531/41*

Gootsteenkast, twee deuren, incl. plint van 100 mm 

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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 Onderkasten voor ophanging

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Onderkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ 457 mm 650 mm 1204505865013131/41*

Ladekast, 4 uitschuiff rames voor modules 
(4 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206505845313671

457 mm 650 mm 1204505865313671

Onderkasten voor ophanging H 581 mm

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Ladekast, 1 + 2 uitschuiff rames voor modules 
(2 x 50 en 1 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206503845313671

457 mm 650 mm 1204503865313671

Onderkasten voor ophanging H 389 mm

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Lade-eenheid, 1 uitschuiff rame voor modules van 1 x 100 mm

657 mm 450 mm 1206501645603671

457 mm 650 mm 1204501665603671

Lade voor ophanging H 168 mm 
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Zijpanelen voor kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 50  
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S41977*

18M41977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 50  
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S61977*

18M61977*

VarioTilt (recht bakje) - Geperforeerde rail 1.  
Aantal bakjes: 27 Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”)  
2. Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type A

400 mm 600 mm
18S41975*

18M41975*

Zijpaneel voor kast (recht bakje) - Geperforeerde rail 1.  
Aantal bakjes: 27 Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”)  
2. Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type B

600 mm 400 mm
18S61975*

18M61975*

VarioTilt (recht bakje) voor doorvoerkasten  
Aantal bakjes: 50  
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A

400 mm 600 mm
18S41977*

18M41977*

VarioTilt (recht bakje) voor doorvoerkasten  
Aantal bakjes: 50  
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B

600 mm 400 mm
18S61977*

18M61977*

*  Let op: 
18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd. 
18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor hoge kasten
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 30 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S43907*

18M43907*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 30 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S63907*

18M63907*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 15 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type D 600 mm 400 mm

18S44977*

18M44977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 15 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S64977*

18M64977*

*  Let op:
18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd.
18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Zijpanelen voor kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 20 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S42977*

18M42977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 20 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S62977*

18M62977*

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor onderkasten

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor muurkasten
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Geperforeerde rail voor telescopische geleider 
Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type A 400 mm 600 mm

18S42905*

18M42905*

Geperforeerde rail voor telescopische geleider 
Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type B 600 mm 400 mm

18S62905*

18M62905*

Omschrijving Hoogte Artikelnr.

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast. 
Hoogte van 1900 mm. Losstaand, niet gemonteerd 1900 mm 1864653

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast. 
Hoogte van 1550 mm. Losstaand, niet gemonteerd 1550 mm 1864654

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast. 
Hoogte van 900 mm. Losstaand, niet gemonteerd 900 mm 1864655

Geperforeerde rail voor onderkast. 4 stuks per kast. 
Hoogte van 650 mm. Losstaand, niet gemonteerd 650 mm 1864657

*  Let op: 18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd. 18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Omschrijving Diepte Artikelnr.

Telescopische geleiders, 1 set van roestvrij staal voor montage 
op geperforeerde rail van type A 600 mm 1867310

Telescopische geleiders, 1 set van roestvrij staal voor montage 
op geperforeerde rail van type B 400 mm 1867303

Telescopische geleiders voor doorvoerkasten, 1 set van roestvrij 
staal voor montage op geperforeerde rail van type A 600 mm 1867298

Geperforeerde rails

Telescopische geleiders

Geperforeerde rails en telescopische geleiders

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Melamine planken (12 mm) voor gebruik in combinatie 
met zijpanelen voor VarioTilt-kasten

400 mm 300 mm 2234403

600 mm 400 mm 2264403

Planken

Kasten zonder zijpanelen voor kasten met beugels zijn verkrijgbaar met een aantal inbegrepen planken. Deze zijn 19 mm of 22 mm dik, afhankelijk van 
de breedte van de kast. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger indien u behoefte hebt aan aanvullende planken voor deze 
typen kasten.
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E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan 
rechterzijde, kleur: zilver C01ELG332

Hoofdsleutel E-slot 
Omschrijving Artikelnr.

C01ELG335 

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan linkerzijde, 
kleur: zilver C01ELG330

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

verticaal, knop aan linkerzijde, 
kleur: zilver C01ELG334

E-sloten

Overzicht van sloten
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Gemonteerde artikelen
Sommige van onze producten kunnen ook op de muur 
worden gemonteerd.
Op de muur gemonteerde planken

Het ScanModul® op muren gemonteerde 
plankensysteem voor directe bevestiging op muren. 
De met epoxy geverfde rails garanderen een hoge 
stabiliteit. De planken zijn verkrijgbaar met drie typen 
afwerking: melamine, laminaat of met epoxy geverfd staal.

Op de muur gemonteerde ScanCell® / 
ScanCell® op plint:

Het assortiment van vaste of muurkasten is ontwikkeld 
voor gevoelige omgevingen, zoals de operatiekamer 
en de centrale sterilisatieafdeling. Ze zijn verkrijgbaar 
in aluminium en ABS met een PVC plint voor de vaste 
uitvoering en ze vereenvoudigen de reiniging in de ruimte.
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Op de wand bevestigde, in hoogte verstelbare planken

139ScanModul® / Kasten  

Ka
st

en



 In hoogte verstelbare tafels
Intelligente opslagoplossing om het meeste uit uw werkruimte te halen

Voldoe aan de vereisten van de moderne geneeskunde 
met onze slimme opslagoplossingen. Onze ergonomische 
werktafels zijn in hoogte verstelbaar, kunnen zware lasten 
dragen en kunnen perfect op uw behoeften worden 
afgestemd. Laten we het meeste halen uit de ruimte die u 
tot uw beschikking heeft.

Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

In hoogte verstelbare tafel 
met één tafelpoot 

Deze ergonomische werktafel is speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik van laptops. Tussen de stangen en de 
muur is ruimte open gelaten, waar elektriciteitskabels 
en stopcontacten kunnen worden geplaatst. 
De hoogte kan worden aangepast binnen het bereik 
van 500 mm, waardoor het een handige werktafel is 
voor gebruikers van elke lengte. 

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende maten. 
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger 
voor meer informatie over de opties.
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Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Omschrijving

Dit artikel bevat een uitschuifbare tafel voor een toetsenbord. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620619

Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 700 mm 1200 mm 450 – 900 mm 125 kg 2620604

 In hoogte verstelbare tafel 
voor desktopcomputers
Het ontwerp van deze werktafel is ideaal voor het 
gebruik van desktopcomputers. Er is ruimte gemaakt 
voor het toetsenbord onder het tafelblad en de 
onderste stang ondersteunt de computerbehuizing. 
De tafel kan 80 kg dragen en is in hoogte verstelbaar.

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende maten. 
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger 
voor meer informatie over de opties.

In hoogte verstelbare tafel 
met twee tafelpoten

Deze ergonomische werktafel is gebouwd om een 
zwaardere werklast te dragen. Dankzij zijn dubbele 
tafelpoot kan hij tot wel 125 kg dragen. 

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende 
maten. Neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie 
over de opties.
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Roestvrijstalen tafelbladen

ScanModul® levert tafelbladen van roestvrij staal in 
zowel AISI304- als AISI316-kwaliteit, afhankelijk van 
de gebruikstoepassing. Tafelbladen kunnen inclusief 
gootstenen worden geleverd, indien nodig. Tafelbladen 
worden standaard geleverd met een kralenrand op alle 4 de 
zijden. Ze kunnen zowel bovenop kasten worden geplaatst 
als aan de muur worden gehangen op roestvrijstalen of 
geverfde beugels.
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Roestvrijstalen tafelblad met gootsteen

Verhoogde rand op 
roestvrijstalen tafelblad

143ScanModul® / Kasten  

Ka
st

en


