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ROLLUIKKASTEN CUBE
TECHNISCHE FICHE
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Technische omschrijving
Attesten & normeringen
Het Cube programma is met succes getest door de TÜV op onderstaande normen :
·
DIN EN 14073-2:2004
·
DIN EN 14073-3:2004
·
DIN EN 14074:2004
·
DIN Fachbericht 147:2006
·
PPP 52024:2008

Romp
·
·

·
·
·
·
·

De romp van de kast is een monobloc gelaste constructie met verstevigde zijkanten en bodem.
De kast is gemaakt uit staalplaat 0.8 mm. De bodem is verstevigd met 2 kunststofprofielen,
gemonteerd over de volledige diepte van de kast, met 4 van binnenuit regelbare stelvoeten ( dmv
inbussleutel ).
De regelvoeten hebben een bolle onderkant en zijn getefloniseerd waardoor de kasten goed
verschuifbaar zijn, zelfs als ze vrij zwaar beladen zijn.
De rolluikkast is standaard uitgerust met een verhoogde bodem, zodat de bodem op gelijke hoogte
komt met de sokkel.
In het dak van de kast is een rail voor hangklassement voorzien.
De rug van de kast is uit 1 plaat en garandeert een mooie afwerking, waardoor de kast als
scheidingswand kan dienen.
De binnenzijkanten van de kast zijn voorzien van perforaties voor het bevestigen van de
binnenuitrusting. De accessoires kunnen in stappen van 20 mm geplaatst worden.

Rolluikdeuren en slot
·

·

De kast is beschikbaar met:
o De rolluiken (Rehau type SE 22) zijn vervaardigd uit polypropyleen en hebben een wanddikte
van +/- 0.9 mm.
o ingewerkte kunststof handgreep met een éénpuntssluiting (K05CUB).
De rolluikgeleiders zijn opgebouwd uit één geheel en hebben een zelfsmerende eigenschap waardoor
een geruisloze en lichte werking van de deuren gegarandeerd is.
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De kasten zijn voorzien van een magneetsluiting en een cilinderslot met 2 plooisleutels met systeem
hoofdsleutel ( uitwisselbare cilinder ). Het slotnummer is zowel gegraveerd in het slot als op de sleutels.

Afwerking
·
·
·

Alle metalen onderdelen van de kast zijn voorzien van een epoxy poedercoating.
Het handvat is gemaakt van PP in de kleur van de romp van de kast.
De bovenkant van de kast kan afgewerkt worden met een melamine (18 of 25 mm) of volkern (13 mm)
topblad (zie kleurenkaart).

Uitrusting en accessoires
·

·
·

·
·

De kasten worden aangeboden met multifunctionele legborden; voor kasthoogte 198 cm zijn dit 4
legborden, kasthoogte 160 cm 3 legborden, kasthoogte 135, 118 en 105 cm 2 legborden en
kasthoogte 69,5 cm 1 legbord. In kasthoogte 72,5 cm wordt een legbord voorzien enkel voor staand
klassement. Het opzetkastje met kasthoogte 42,6 cm heeft geen regelvoeten en is met zijn verlaagde
sokkel geschikt om boven op een andere kast te plaatsen.
De binnenuitrusting is om de 20 mm in de hoogte verstelbaar.
De legborden zijn multifunctioneel (voorzien voor staand en hangklassement) en gemaakt uit
geëpoxeerd staal. De legborden hebben een draagvermogen van 60 kg, zonder dat er een vervorming
optreedt van meer dan 3 mm bij een gelijke belasting, gemeten vooraan en in het midden van het
legbord. De voorzijde en achterzijde worden gevormd door 3 plooien; de zijkanten hebben 1 plooi.
De kleur van het legbord is de kleur van de romp van de kast.
De telescopisch uittrekbare mappenlade is voorzien van een dwarsstabilisatie systeem.
Een anti-kantelsysteem wordt geactiveerd dmv een staafverbinding tussen 2 uittrekbare accessoires,
glijdend op telescoopgeleiders. Dit systeem verhindert dat meer dan 1 accessoire gelijktijdig kan
uitgetrokken worden.
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