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Technische omschrijving
Romp
•

•

De schuifdeurkast bestaat uit 2 metalen rompen (breedte 80, 100 of 120 cm), die op locatie tot
één geheel gemonteerd worden.
De rompen van de kast zijn monobloc gelaste constructies met verstevigde zijkanten en bodem.
De plaatdikte van de kasten varieert van 1 tot 0,8 mm.
In de bodem van elke romp zijn 4 van binnenuit regelbare stelvoeten (d.m.v. inbussleutel)
gemonteerd. Aan de binnenzijde werd de bodem verhoogd, zodat er geen niveauverschil meer
aanwezig is tussen de bodem en sokkel.
De rug van de kast bestaat uit een doorgediepte metalen plaat en garandeert een mooie afwerking,
waardoor de kast als scheidingswand kan dienen.
De accessoires kunnen in stappen van 20 mm verplaatst worden.

•

Wij onderscheiden 2 romptypes die bepalend zijn voor het bevestigen van de accessoires :

•
•
•

•

Romp type 01
In deze enkelwandige romp (zonder extra binnenzijkanten) kunnen enkel
multifunctionele legborden worden bevestigd.

extra brede

Romp type 02
In deze dubbelwandige rompen kunnen alle standaard accessoires (multifunctionele legborden,
uittrekbare mappenframes, consultatielegborden, materiaallades, vakindelingen,….) gemonteerd
worden, uitgezonderd de kit vestiaire.
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Romp type 01:

Romp type 02:
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Slot
·

Elke deur is afzonderlijk afsluitbaar dmv een 1-punts-cilinderslot met 1 plooisleutel en 1 vaste
sleutel. Het slotnummer is zowel gegraveerd in het slot als op beide sleutels.

Deuren
·

·

De bovenste en onderste alu loopprofielen alsook de deur met schuifbeslag worden
voorgemonteerd op de kastrompen.
De onderste wielen zijn kogelgelagerd. De deuren van de kast kunnen na montage vanuit de
binnenzijde verder afgesteld worden.
Voor de deuren bieden wij verschillende afwerkingsniveaus. U heeft de keuze tussen:

·

Akoestisch dempende deuren:

·

° Deze zijn vervaardigd uit geperforeerd metaal en opgevuld met een akoestisch dempende
mousse.
De mousse is standaard beschikbaar in de kleuren wit en zwart. Op aanvraag worden andere
kleuren aangeboden. De mousse is vrij van chemische bindmiddelen, is huidvriendelijk, antiallergisch, vormstabiel, niet giftig en geeft geen stofvorming.
° Standaard is 1 perforatie type mogelijk:
Streepjes motief met gereduceerde akoestische eigenschappen (E).

 Volle metalen deuren.
•

Optioneel is een softclosing beschikbaar.

Afwerking
•
•

Alle metalen onderdelen van de kast zijn voorzien van een epoxy poedercoating.
De bovenzijde van de kast is verzorgd afgewerkt; enkel de verbindingssleuven om de kasten
zijdelings met elkaar te verbinden zijn zichtbaar.

•

Voor een feilloze afwerking van de kast, is een extra topblad in melamine (dikte 25 mm en voorzien
van een ABS kantenband) verkrijgbaar.
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Uitrusting en accessoires
Romp type 01:
Hierin kunnen enkel multifunctionele, extra brede legborden gemonteerd worden.
In de module H x B: 122 x 160/200/240 cm zijn 4 legborden voorzien (2 legborden per romp).
Per romp kunnen 3 rijen ordners gemonteerd worden.
In de module H x B: 158 x 160/200/240 cm zijn 6 legborden voorzien (3 legborden per romp).
Per romp kunnen 4 rijen ordners gemonteerd worden.
In de module H x B: 194 x 160/200/240 cm zijn 8 legborden voorzien (4 legborden per romp).
Per romp kunnen 5 rijen ordners gemonteerd worden.

Romp type 02:

•
•

•

Deze rompen worden leeg aangeboden. In de dubbelwandige rompen kunnen alle standaard
accessoires gemonteerd worden. Voor het overzicht van de aangeboden accessoires verwijzen wij
naar onze prijslijst.
Voor de uittrekbare accessoires is standaard een anti-kantelsysteem voorzien dat geactiveerd wordt
dmv een staafverbinding tussen 2 uittrekbare accessoires, glijdend op telescoopgeleiders. Dit
systeem verhindert dat meer dan 1 accessoire tegelijkertijd kan uitgetrokken worden. Voor de
mappenlades is een dwarsstabilisatie, die het vervormen van het frame voorkomt, standaard.
De binnenuitrusting is om de 20 mm in de hoogte verstelbaar.
De legborden zijn multifunctioneel en gemaakt uit geëpoxeerd staal. De legborden hebben een
draagvermogen van min. 60 kg per strekkende meter, zonder dat er een doorbuiging ontstaat van
meer dan 3 mm bij een gelijke belasting, gemeten vooraan in het midden van het legbord.
De voor– en achterkant zijn gevormd dmv 3 plooien; de zijkanten hebben 1 plooi.
Optioneel kunnen akoestisch dempende metaal geperforeerde rugwanden gemonteerd worden.
Deze rugwanden zijn eveneens opgevuld met een akoestisch dempende mousse.
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